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Woord vooraf
Ieder academisch gestudeerde zal steeds met genoegen aan zijn studententijd
blijven terugdenken. De jaren aan de Academie doorgebracht omvatten immers
een periode van studie naast ontspanning, van ernst naast jolijt. Voor den een lag
de nadruk meer op het eerste, voor den ander meer op het laatste, maar voor allen
was het een tijd van vroolijk, onbezorgd leven, waarin de geest zich verruimde en
het karakter gevormd werd.
Er zijn andere toestanden geweest; er waren eens andere verhoudingen dan wij
die nu kennen; er zijn legendarische figuren geweest onder de studenten, die een
bron van anecdoten vormen. Waarom zou een historicus niet eens terugzien in de
verloopen eeuwen om te onderzoeken, hoe de student vroeger leefde, twintig jaar
geleden, honderd, twee honderd en meer jaren terug? Er zijn veel dingen in ouderen
tijd, waarin wij ons eigen studentenleven terugvinden, er is eveneens veel, dat met
het onze vergeleken anders is geworden en daarom ook al weer belangwekkend.
In alle tijden is iets moois geweest, hoewel ook een en ander, dat buiten de maat
ging. Er was steeds verandering en ontwikkeling. Door de stichting der Leidsche
universiteit vinden we een eigen Nederlandsch Studentenleven opkomen, terwijl de
weetgierige tevoren aan verschillende universiteiten in het Zuiden en buitenslands
zijn kennis moest vergaren. Na eenige decennia reeds vond hij binnen de grenzen
der Republiek keuze genoeg in de vijf universiteiten, waarvan er in den Franschen
tijd twee sneuvelden, en kon hij bovendien nog aan Athenaea en Illustre Scholen
wetenschap opdoen.
Hoe leefden die studenten toen, hoe studeerden zij en hoe maakten zij zich het
leven vroolijk; hoe genoten zij hun voorrechten en hoe sprongen zij bij tijd en wijle
uit den band? Dat vroeg ik mij af, toen ik de oudere eeuwen voor dit werk ging
schrijven. Na de Fransche Revolutie is er vrij wat veranderd; tevoren vinden wij
sporadisch vereenigingen en ontgroensenaten, daarna de corpora met het echte
stu-
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dentenleven binnen hun organisatie. Ook daarin is weer veel veranderd door allerlei
oorzaken. De ontwikkeling heeft problemen geschapen, de veranderde tijden
brachten andere zeden; de eerste decennia der 20ste eeuw zijn niet als die der
19de. Maar: wat was er, hoe was het, wat veranderde en waarom?
In één woord: hoe was de gang van het vroolijke studentenleven? Dat is de vraag,
die ik mij stelde, toen ik dit boek ging schrijven. Daarom tracht ik hier den lezer een
overzicht over vier eeuwen leven en werken in en om de Academie te bieden, maar
met den nadruk niet op het werk, doch op het leven.
DE VRANKRIJKER
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De Nederlandsche student voor 1575
Vóór de Leidsche academie werd opgericht, kunnen we moeilijk van een
Nederlandsch studentenleven spreken, wanneer we daarbij uitsluitend aan
Noord-Nederlanders denken. Er was immers in het Noorden geen gelegenheid tot
het volgen van universitair onderwijs, hoewel scholen als die van Zwolle roemrijk
waren, en dus moest de Noord-Nederlander in het Zuiden gaan studeeren ófwel in
het buitenland. Sinds 1425 had Leuven een hoogeschool, die druk bezocht werd,
Douai sinds 1530. Dan waren in trek Parijs, Orléans, Bourges, Heidelberg, tijdens
de Reformatie ook Genève; zelfs in Rostock en aan de Italiaansche universiteiten
vinden we Nederlanders. Daar leefden zij in een bonte internationale verzameling
het Middel-eeuwsche studentenleven mee, waaruit we hier een en ander als inleiding
verhalen, zonder op volledigheid aanspraak te willen maken.
Aan de Middeleeuwsche universiteiten vinden we studenten op heel wat jeugdiger
leeftijd dan aan de tegenwoordige, omdat de collegestof ten deele parallel liep met
wat nu reeds op een gymnasium behandeld wordt. Een minimum-leeftijd was zelden
vastgesteld en zoo komen meer dan eens inschrijvingen op twaalf jaar voor en
promoties tot magister artium op 14- en 15-jarigen leeftijd. Gewoonlijk was evenwel
statutair een leeftijd van 17 jaar vereischt voor den lageren graad van baccalaureus
en 21 jaar voor magister.
Het aantal studenten was in de Middeleeuwen werkelijk niet gering en beliep bijv.
te Leipzig in de tweede helft der 15e eeuw 600 à 700; Praag (in 1438 opgericht) en
Keulen (1338) hadden in den besten tijd 1000 studiosi. Onder dezen waren er van
allerlei stand en leeftijd; er bevonden zich gevestigde burgers onder, die verdere
ontwikkeling zochten, daarnaast arme drommels tusschen anderen, die zich met
zijde en bont kleedden en met parelen en goud sierden. De dracht deed
oorspronkelijk sterk aan de kleeding der geestelijken denken, donker, stemmig en
op een toga gelijkend, doch weldra ging de smaak der studenten naar meer bontheid
en sier en daaraan danken we de voorschriften tegen
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pronkzucht, tegen het dragen van puntschoenen, korten rok, tot aan de schouders
opengesneden mouwen, kanten kragen e.d.
Zulke voorschriften waren er om overtreden te worden en dat gebeurde dan ook;
krachtige pogingen om ze te doen naleven hadden alleen oproeren ten gevolge.
Men verlangde toen de standen onderscheiden te zien door kleeding en de studenten
te laten uitblinken door eenvoud, waar zij niet voor voelden. Geërgerd wordt dan
opgemerkt, dat een student er uit ziet als een snijdersknecht en een doctor als een
koopman, dat hij hoeden draagt als de leek in de wetenschap. Men nam er aanstoot
aan, dat te Ingolstadt de studenten bontgekleurde stoffen droegen, den hals onbedekt
lieten en schoenen aan hadden met onmogelijk lange punten. Overal moest het
dragen van wapenen worden verboden, met een uitzondering natuurlijk voor edelen,
en zelfs de armsten, die geen inschrijvingsgeld betaalden en den kost verdienden
als famulus, als dienaar van een rijkere of als paedagoog bij een gezeten burger,
probeerden zich weelderig te Meeden. Uit simpele boerengezinnen afkomstig en
studeerend in de hoop op een mooie kerkelijke functie, wisten zij geen maat te
houden. Een deel van hen werd in toom gehouden in convicten en moest zich
bedwingen om hun beurs of den vrijen kost en inwoning niet te verspelen. Daar was
het leven nauwkeurig aan tijd gebonden en zelfs waar rijkere ouders hun zonen
onderbrachten sober, uit het principe, dat weelde niet deugt voor den jongen mensch.
Het leven was er nog eenvoudiger dan aan de burse, het internaat, zooals wij dat
later ook te Leiden en Franeker zullen ontmoeten. In de Middeleeuwen vond men
dat samenwonen onder toezicht van een Magister of Rector, die ook in de studiezaal
het werk controleerde, beter en veiliger dan het afzonderlijk verblijf op kamers, en
het eerste is toen ook regel geworden met sanctie van Rector en overheid. Op eigen
kamers vinden we slechts geestelijken, edelen en enkele aanzienlijken met hun
famuli.
Aan de drukst bezochte Middeleeuwsche universiteiten waren de studenten
vereenigd naar het land, waar zij vandaan kwamen, tenminste wanneer hun aantal
groot genoeg was, want de slechter vertegenwoordigde en de kleinere naties sloten
zich bij een stamverwante aan. Deze nationale vereenigingen hadden hun procurator
(zooals de voorzitter betiteld werd), hun statuten, hun kas en een beschermheilige,
zooals het gilde zijn patroon. Door hun macht werden zij maar al te dikwijls lastig
en daarom door de academie tegengewerkt; het eenige voordeel was, dat de leden
elkaar zoo noodig financieelen steun verleenden en voor de begrafenis van een
overleden makker zorg droegen, in het algemeen diensten van naastenliefde
praesteerden naar gildenmanier.
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Hoogleeraar en studenten in hun menigvuldige kleedij
Naar een houtsnede in Brunschwig, Chirurgia, 1497
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De academieburgers vormden een op zichzelf staand wereldje, onderworpen aan
eigen rechtspraak, dat dikwijls in botsing kwam met het stadsbestuur en de burgerij,
een geprivilegieerd wereldje, dat met lawaai en uitbundigheden de overige bevolking
veel overlast bezorgde, vol zoeten wijns den burgerjongeling zijn meisje afkaapte
en ongenoodigd bij feestvierenden binnendrong. Daardoor werd er veel gevochten
tusschen den student en den handwerksman en dikwijls de heele inventaris van
een herberg vernield. Als wraak bestormden de burgers dan een studentenverblijf,
zooals in 1510 de Keulsche metselaars, die alles kort en klein sloegen. In datzelfde
jaar werd te Erfurt zelfs met kanonnen geschoten en alles, tot de bibliotheek toe,
geplunderd. In Leuven liepen de studenten met den neus in den wind gewapend
door de straten en dreven burgers opzij, die hun in den weg kwamen; op een goeden
dag drongen zij binnen in een zaal, waar vreedzame burgers feestten en ontfermden
zich over de toespijzen; een ander maal ontruimden zij een balzaal. De verhoudingen
waren aldus dikwijls gespannen, maar meestal trokken de studenten aan het langste
eind door met heengaan te dreigen. Zoo kon het gebeuren, dat op het einde der
15e eeuw tenslotte geen Leuvensch burger 's avonds op straat durfde te gaan; de
academie behield het alleenrecht voor nachtwandelen.
In die tijden, toen de student nog van de eene academie naar de andere placht
te trekken om bij verschillende geleerden wijsheid op te doen, was het hem een
geringe moeite om naar elders te gaan en dan bleef de burgerij om wille van het
lieve geld niet anders over dan toegeven. Zoo bleven voorrechten gehandhaafd,
o.a. om vreemd bier zonder tol in te voeren, hoewel de tappers schade leden,
wanneer een deel daarvan door de studenten verhandeld werd tegen een prijs,
waarvoor geen met accijnzen belaste brouwer kon leveren. Bier werd uiteraard in
enorme hoeveelheden verzwolgen en met Bacchus ging Venusspel en dobbelen
gepaard en dat dit de studie niet ten goede kwam, dat colleges en disputen
meermalen verwaarloosd werden, behoeft geen verder betoog.
De Middeleeuwsche student is in dat opzicht hetzelfde als dien we in de 17e eeuw
zullen ontmoeten. Hij behoorde vier dagen per week college te loopen om bij gebrek
aan gedrukte boeken de wijsheid in aanteekeningen te verzamelen en moest op
Woensdag en Zaterdag disputeeroefeningen bijwonen om het gehoorde er verder
in stampen. De praeses van het dispuut stelde daartoe eenige vragen en theses
op ter behandeling, die daags te voren werden aangeplakt en daarover liep van den
vroegen morgen af, met een korte middagpauze, tot het avond-
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eten. toe, de discussie. Eenmaal per jaar gewoonlijk werd dagenlang een disputatio
de quolibet, een dispuut over vrije onderwerpen, gehouden door magistri, waarbij
ook Rector en doctoren verschenen.
Die disputen waren verre van interessant; iedere opponent sprak maar eenmaal,
het meeste was al vooruit afgesproken en ging niet verder dan de wetenschap op
college opgedaan. Het was geen heftig en gespannen tournooi met hoogstaande
dialectiek en scherpe wapenen, meer een doodsche formaliteit ter repetitie zonder
meer, tenzij de rivalen of het gehoor uit verveling of verontwaardiging over een
opgeworpen stelling alle voorschriften en regelingen lieten voor wat ze waren en
met geschreeuw en stampen hun afkeuring te kennen gaven. De colleges - de

De jurist Jason de Mayno, op college dicteerend
Naar een houtsnede in Repertorium in lecturas Jasonis, 1533

voorlezing van boeken met toegevoegd commentaar - boden al even weinig
afwisseling; de vorm was overal dezelfde, een pericoop werd gelezen, verklaard,
met voorbeelden verduidelijkt, twistpunten uitgemaakt en de bespreking besloten
met een korte samenvatting. Zoo werd mechanisch het geheele boek doorgewerkt
in korter of langer tijd, al naar mate de geleerde zich meer of minder op zijpaden
begaf en niet te veel afwezig was, wat nog al dikwijls en soms langdurig het geval
was met juristen en medici, die voor eigen zaken of ten dienste van een vorst de
lessen opschortten. Ook de vele kerkelijke feestdagen veroorzaakten telkens
oponthoud.
In de zestiende eeuw maakt het academisch onderwijs een evolutie door onder
den invloed van het humanisme, doch zonder dat de vorm veel verandert. Er worden
nieuwe universiteiten opgericht, in Duitschland beginnen verschillende vorsten
daarmee om financieele redenen of
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om de nieuwe leer te doen onderwijzen; zoo kreeg Marburg in 1527 een academie,
Königsberg in 1544, Jena in 1558 enz. Het was toen nog niet zoo moeilijk een
academie in te richten: een uitbreiding van de leerstof der gewone hoogere scholen
leverde een philosophische faculteit; met enkele geleerden voor medicijnen, rechten
en theologie er bij was de academie zonder hooge kosten compleet. Groote
gebouwen en dure instrumentaria waren nog niet vereischt, slechts enkele
gehoorzalen en verder wat voorrechten om de studenten te lokken.
Het bijeenwonen der studenten begon nu wat in onbruik te raken, behalve voor
theologen, die slechts uit de lagere klassen der bevolking gerecruteerd werden en
door stipendia, toelagen als tegenwoordig een beurs, gesteund zoo goedkoop
mogelijk moesten leven in convicten, waar zij onder strenge contrôle stonden. Voor
het overige waren de studenten vrij om hun gang te gaan en zij namen de vrijheid.
Maar hoe! De 16e eeuwsche student - de 17e eeuwsche aan een Nederlandsche
academie zal nog niet veel beter blijken - was niet gewend de grenzen van zijn
bewegingsvrijheid nauw te trekken en kende zelden matigheid. Aan alle kanten
werd steen en been geklaagd over ruwheid en tuchteloosheid, die met geen
vermaning of dreigement in te toomen waren. De rumoerige tijden en de verandering
van geloof zullen daar niet vreemd aan geweest zijn, toen zelfs te Rome de zeden
verre van onberispelijk waren.
Een factor van belang is zeker ook, dat vele edelen rechten studeerden nu, sinds
de Renaissance ook op dit terrein haar invloed deed gelden, behalve canoniek recht
ook het Romeinsche gelezen werd en de juridische studie de mogelijkheid tot een
succesrijke loopbaan aan de hoven opende. Deze jongelui durfde men in hun studie
en in hun particuliere leven niet zoo streng aan te pakken en hun voorbeeld was
niet geschikt om bij anderen zelfbeheersching aan te kweeken. Zij waren het, die
veel geld uitgaven, zich luxueus kleedden, vele uren bij den schermmeester in plaats
van op college doorbrachten en in stede vart veeten des nachts ter plaatse voor de
herbergdeur uit te vechten, het ceremonieel van het duel met secondanten den
volgenden morgen buiten de poorten invoerden. Met deze uitbundig levende
jongelieden wist geen stadsbestuur raad, omdat de strengste straffen - als het die
tenminste durfde toepassen - niet hielpen. Geen wonder dus, dat met dit schoone
voorbeeld voor oogen ook de studenten in de convicten samenspanden en hun
ruwheid en overmaat van levensenergie op ongepolijste wijze in oproeren uitten.
Voorbeelden van deze mentaliteit behoeven we niet aan te halen, we zullen er aan
de Nederlandsche universiteiten nog in ruime mate mee kennis maken. Nacht in
nacht uit was er op straat wat
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te beleven: het bier in den man, zwaard en degen bij de hand, de keien voor het
grijpen, was er altijd wel ergens een dronkemanstooneel, een vechtpartij of vernieling
van tuin en huis te zien en te hooren. Wat Melanchton beleefde deed hem
vermoeden, dat het einde der wereld niet meer ver kon zijn. Geen wonder dan ook,
dat in zoo'n tijd de professoren dikwijls op geraffineerde wijze geplaagd werden,
zonder dat zij er voldoende tegen konden optreden.
Daartusschen kwam de Nederlandsche student terecht en er is geen reden om
aan te nemen, dat hij anders was, gezien de ervaringen, welke men hier aan eigen
academiën met hem opdeed omstreeks 1600.
Om eenigen indruk te geven van het aantal Nederlanders, dat elders studeerde,
brengen we nog een aantal gegevens daaromtrent bijeen. Allereerst vinden we de
theologen, vooral te Parijs, waar de Nederlanders behoorden tot de natio Anglica.
In het begin der 15e eeuw was het zóó gewoon daarheen te trekken, dat Utrechtsche
capittelheeren studie te Parijs als voorwendsel gebruikten om langeren tijd
ongestoord met vacantie te kunnen gaan zonder dat iemand er aanstoot aan nam.
In 1362 vinden we er onder de 55 magisters 27 uit het diocees Utrecht. Meermalen
staat ook een Nederlander aan het hoofd der natio Anglica als procurator, hetgeen
begrijpelijk is, als men weet, dat het aantal onzer landgenooten zelfs nagenoeg ⅓
van de lijst der leden uitmaakte.
De universiteit van Orleans was gezocht voor burgerlijk recht. Philips van Leiden,
beroemd door zijn verhandeling ‘De cura rei publicae et sorte principantis’, studeerde
daar en herhaaldelijk komt het voor, dat uit het Noorden dáár adviezen gehaald
worden. De studenten waren er aanvankelijk verdeeld over tien nationes, in de 16e
eeuw in vier natiën samengebracht, aan het hoofd waarvan een procurator stond.
De Duitsche natie was de meest bevoorrechte; zij bleef vertegenwoordigd in de
vergadering van professoren, die den Rector koos, de leden bezaten de rechten
van edellieden en hun stond een eigen boekerij ter beschikking; als bestuur had
deze natio een procurator en tien senatoren, voor de helft Duitschers, voor het
overige Nederlanders. Van de andere Fransche universiteiten was Boulogne het
meest bekend, naast Bourges met de reeds uit de eerste helft der dertiende eeuw
dateerende academie.
In het Oosten trok Praag studenten aan, niet het minst omdat er verschillende
Nederlandsche professoren lazen. Een Nederlander voor theologie ontmoeten we
daar in 1362, in 1367 is een landgenoot decaan der philosophische faculteit, wat
de eerste, doch bij lange niet de laatste maal was. Tot 1409 komen er onder de
gepromoveerden 180 Nederlanders voor, meest uit Groningen, Friesland, Overijsel
en het Noorden
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van Holland, maar na dat jaar richtte het Westersch schisma den trek naar elders.
Aan de universiteit van Heidelberg, gesticht in 1386, werd een Gelderschman,
Marsilius van Ingen, meermalen Rector te Parijs en vandaar heengegaan om het
schisma, de eerste Rector tot zijn dood in 1396. Na hem heeft van 1400-1417 Gerard
Brant van Deventer het Rectoraat bekleed. In de lijst, welke De Wal publiceerde in
‘Nederlanders, studenten te Heidelberg’, tellen we in het eerste cursusjaar 27
landgenooten, in het tweede 54. Het aantal Nederlandsche inschrijvingen te
Heidelberg beloopt tot 1622 een totaal van 1367, doch zeer ongelijk verdeeld, er
zijn lustra met enkelingen tegenover perioden van tientallen per jaar. In de 16e eeuw
komen er veel minder aan dan tevoren, tot de Reformatie hier meer begint door te
dringen en door velen Leuven wordt gemeden voor Heidelberg en Genève. In 1565
komen er weer voor het eerst 10 Nederlanders aan; hun aantal stijgt regelmatig tot
37 in 1569, een topcijfer, dat in de tachtiger jaren nog eens geëvenaard wordt.
In de 15e eeuw was ook Rostock, waar de academie van 1419 dateert, zeer
gezocht. Tot 1499 zijn er uit het Utrechtsche diocees circa 400 studenten
ingeschreven, niet minder dan 15 à 20 % van het totaal. Rostock was het centrum
voor Noord-Duitschland, had contact met de Nederlanden door den handel en
bovendien door de Broeders des Gemeenen Levens, die ook daar een fraterhuis
bezaten; alles redenen om het een Noord-Nederlander daar tot vertrouwd terrein
te maken. Gedoctoreerde Broeders gaven er, van hun recht naar Middeleeuwsche
gewoonte gebruik makend, college over Latijnsche en Grieksche schrijvers. Ook
komen er verscheidene Nederlandsche professoren voor, Nicolaus Dirks uit
Amsterdam was er meermalen Rector, evenzoo de Amsterdammer Joh. Tiedeman,
die zelf te Praag had gestudeerd; de Utrechtenaar Arnoldus werd er in 1419
hoogleeraar in de medicijnen, terwijl we in het begin der 16e eeuw te Rostock
Cornelius van Sneek en Egbertus van Haarlem op den catheder vinden.
Nederlandsche studenten laten daar nu en dan van zich hooren, zij het dan ook
niet bepaald in den meest gunstigen zin. Zoo heeft in 1537 Wylm van Kampen bij
een drinkgelag een gevecht uitgelokt en een mede-student zwaar gewond, terwijl
Hans Frese uit Friesland in 1539 op een kwaden dag, dat hij te veel aan Bacchus
geplengd had, bij een twist een Deenschen studiebroeder wondde. Een andere
Fries beleedigde in 1553 een stedelijk ambtenaar en maakte zich schuldig aan
nachtelijk rumoer, en Ivo Ivonis uit Oldersum maakte in hetzelfde jaar te veel lawaai
vóór een berucht huis.
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Na 1531 vinden we te Rostock minder Nederlanders door de Hervorming. Wel zijn
het landgenooten, die de academie er weer bovenop helpen, maar de Luthersche
richting hield de Calvinisten er vandaan en in de oude Alba amicorum komen Marburg
en Genève in de plaats van Rostock. Het dichtbij gelegen Keulen leed eveneens
onder de Reformatie. Tevoren lokten beneficiën en beurzen daar honderden heen:
op de 13052 studenten van 1389-1465 ingeschreven waren er 3462 of 26 % uit het
diocees Utrecht, van 1461-'65 zelfs 399 tegen 72 uit de stad en 305 uit het
aartsbisdom Keulen op een totaal van 1348. In de 16e eeuw veranderen deze
verhoudingen totaal, als in de Noordelijke Nederlanden de Hervorming doordringt
en eigen universiteiten worden opgericht.
In de Nederlanden was in 1425 te Leuven de eerste academie gesticht, aan welke
een pauselijke bul het jus promovendi verleende. Daarmee was de stad, die in verval
geraakte door het verdwijnen der nijverheid, van een dreigenden ondergang gered
en verkregen deze landen een eigen centrum van hooger onderwijs, dat weldra
voor de theologie speciaal Parijs verdrong, hoewel aanvankelijk de pauselijke
toestemming juist deze faculteit uitsloot, een reserve die meestal gemaakt werd om
Parijs een monopolie te doen behouden. Voor het overige verkreeg Leuven alle
voorrechten en immuniteiten van Keulen, Leipzig, Merseburg, Weenen en Padua.
In 1432 gaf Rome ook toestemming om theologie te doceeren, zoodat de zonen uit
deze gewesten dus niet meer naar de stad van luxe en pleizier behoefden te gaan,
waar het leven duur en voor de jongelingschap niet zonder moreele gevaren was.
Juste wees daarop in een Essai over de studenten in de Fransche stad: ‘Ils sont
plus adonnés à la gloutonnerie qu'à l'étude, remarque un contemporain; ils préfèrent
quêter de l'argent, plutôt que de chercher l'instruction dans les livres; ils aiment
mieux contempler les beautés des jeunes filles que les beautés de Ciceron’.
De bul van Martinus V gaf den Rector de volledige crimineele en civiele jurisdictie
over de studenten, de magistraat van haar kant zag af van alle aanspraak op het
spannen van de vierschaar over academieburgers, terwijl het capittel van St. Pieter
te Luik en hertog Jan IV van Brabant evenzoo hun rechten prijsgaven; de laatste
hield alleen halsmisdaden aan zich. De hertog schonk aan alle studenten vrijdom
van tollen en heffingen bij het binnenkomen en verlaten der stad, vrijdom van
imposten, en alle rechten en privileges, welke een poorter bezat, zoolang zij te
Leuven vertoefden. Aldus werd de academie een afzonderlijk staand en bevoorrecht
wereldje, van stad en hertog onafhankelijk.
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In 1426 opende de Leuvensche Alma Mater haar poorten en op 6 September van
dat jaar werd de eerste Rector geïnstalleerd. Behalve deze waren toen aan de
universiteit verbonden twee baccalaurei en een licentiaat in het canoniek recht, een
doctor in het jus civile, een doctor in de medicijnen, en zeven magistri artium.
Leuven gedijde weldra, mede door de rijke prebenden, tal van beschikbare beurzen
en collegia voor arme studenten, trok ook buitenlanders tot uit Spanje, Portugal,
Engeland, Schotland, Denemarken en Zweden toe en nam een ruim aandeel in de
geleerde twisten dier tijden. In het begin der 16e eeuw kreeg Leuven een
wereldnaam, die ook Erasmus aantrok (1517); hij achtte deze academie na Parijs
de meest roemrijke van geheel Europa. In zijn tijd bedroeg het aantal studenten
omstreeks 3000 en was Leuven een der krachtigste steunpunten van de Kerk in
den strijd tegen Luther, van waaruit zonder ophouden de nieuwe godsdienst werd
aangevallen.
De Leuvensche academie bleef nauwkeurig binnen de grenzen van het
Katholicisme. Eenerzij ds is dit als een verdienste te waardeeren, anderzijds kostte
deze houding haar een deel der studenten, doch aan partij kiezen was in die dagen
niet te ontkomen. Het gebrek aan eenheid in de Nederlanden tastte haar bovendien
nog aan, want zoodra een deel der gewesten in opstand kwam en het Calvinisme
daar ging overheerschen, bleven de studenten van daar meer en meer weg. Het
Noorden stichtte een eerste eigen academie in 1575 en verbood tegen het einde
der 16e eeuw Katholieke universiteiten in de Zuidelijke Nederlanden te bezoeken
op straffe van hooge boeten. Daarmee wordt Leuven voor ons practisch
uitgeschakeld.
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De oprichting der universiteiten
De Hervorming en de opstand tegen Spanje zijn beide directe oorzaken geweest
voor de oprichting van universiteiten in de Noordelijke Nederlanden, schreef Schotel
terecht in zijn Geschiedenis der Leidsche Academie. Inderdaad lag tot dan toe in
het Zuiden het centrum der wetenschappen en, zooals we gezien hebben, moest
de Nederlander dáár of over de grenzen gaan om hooger onderwijs te genieten. Nu
weken de aanhangers van het nieuwe geloof naar het Noorden, naar de gewesten,
welke hun een vrijere ontwikkeling van hun denkbeelden boden, zoodat een deel
der geleerde wereld zich daar bijeengroepeerde en het mogelijk werd een
wetenschappelijk centrum te stichten om er onderwijs te geven naar de in Holland
bij de regeering overheerschende en door haar beschermde geloofsrichting. Toch
had dit alleen niet zoo spoedig den stoot gegeven tot de oprichting van een
academie, als niet de doorvoering van de Hervorming, de prediking en propageering
van het Calvinisme de behoefte aan gelegenheid tot hoogere theologische studie
in eigen gewest hadden doen gevoelen. De Reformatie had predikers noodig en
daarom scholen ter opleiding voor de minder vermogenden, die zich daarvoor het
meest aanboden en voor wie het reizen naar en verblijf te Heidelberg of Genève te
kostbaar werd.
Een gereede aanleiding om de eerste academie in de Noordelijke Nederlanden
te stichten gaf de dappere houding van Leiden tijdens het langdurig beleg, dat den
Spaanschen aanval tot staan bracht, een moed en een volharding, welke een
bijzondere belooning verdienden, een recompensatie voor de doorgestane ellende
en vergoeding voor geleden verliezen. De Prins zond daarom 28 December 1574
Jacob Tayaert naar de Staten van Holland met een brief, waarin hij wees op het
belang van een hoogeschool zoowel voor den godsdienst als voor de profane
wetenschap en er op aan drong ten spoedigste een dergelijke instelling tot stand
te brengen; hij beval Leiden aan als de meest geschikte plaats en als een stad, die
om het doorstaan van een langdurig en hevig beleg het meest verdiende de
voordeelen daarvan te genieten.
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De Staten besloten reeds 3 Januari 1575 aan 's Prinsen wensch gehoor te geven
en over te gaan tot de oprichting eener universiteit binnen de muren van Leiden.
Daarop vaardigde Oranje op 6 Januari - in naam des Konings volgens de fictie dat
men niet tegen Philips streed, doch tegen zijn ‘ontrouwe’ dienaren - het octrooi uit
tot oprichting der eerste universiteit in het Noorden. Te onderwijzen vakken waren
‘de scientien der Godheyt, Rechten ende Medicynen mitzgaders der Philosophien
ende alle andere vrye consten, oick die talen Latijn, Greke en Hebraiche’. Op de
eerste plaats moest wel de godsdienst staan, al wordt de noodzakelijkheid om
predikanten op te leiden niet uitdrukkelijk genoemd; wel werd in de considerans
overwogen, hoe het onderwijs in Holland en Zeeland achteruitging door de gevaren
en kosten voor de ingezetenen ‘indien zyluyden de zelve heure kinderen tot eenighe
studie ende ter scholen zouden moeten senden in eenighe universiteyten van andere
onse landen ende provincien, zunderlinghe mits de verscheydentheyt ofte
onderscheyt van der religie ende doeffeninghe vandien’.
Met den grootsten spoed was dus de stichting geschied, doch nog slechts op
papier en nu ging het er om ook practisch de noodige maatregelen te treffen en de
docenten te vinden, waaromtrent men zich geen zorgen vooraf had gemaakt. Met
de zorg daarvoor werden door de Staten belast Mr. Cornelis Coninck, burgemeester
van Delft, Mr. Gerrit van Hoogeveen, pensionaris van Leiden, en Johan van der
Does, heer van Noordwijk, die de eerste Curatoren waren. De keuze van geleerden
met ambitie voor een hoogleeraarschap aan een beginnende universiteit was niet
groot en daardoor bleek de taak van deze heeren verre van gemakkelijk te zijn,
zoodat zij de hulp der stedelijke regeeringen inriepen om met hun voorspraak en
steun bij het aanzoeken van geleerden ten spoedigste succes te oogsten en liefst
nog in Februari de lessen te kunnen openen. De Curatoren slaagden weldra voor
alle faculteiten behalve de godgeleerde, waarvoor zij onderhandelden met Arnoldus
Crusius, predikant te Delft, met Mr. Nicasius, rector te Dordrecht, met Pieter
Wolbrands te 's Gravenhage, en anderen, doch zonder succes; totdat men eindelijk
dichter bij huis zocht en Caspar Coolhaes, sedert den beroemden derden October
aan de Leidsche gemeente als predikant verbonden, bereid vond om voorloopig
het onderwijs in de theologie op zich te nemen en de inwijdingsrede te houden.
De inwijdingsplechtigheid zou 8 Februari plaats hebben. De stad werd voor die
gelegenheid feestelijk versierd, eerepoorten werden opgericht en de huizen met
bloemen en tapijten behangen op bevel van de ma-
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gistraat, die de burgerij ook den plicht had opgelegd de straat voor hun woningen
tijdig te repareeren, schoon te maken en mesthoopen weg te ruimen. De inauguratie
begon met een dienst in de Pieterskerk, waarbij in tegenwoordigheid van autoriteiten
en geleerden Pieter Cornelisz den zegen des Heeren afsmeekte over de nieuwe
stichting tot opbouw en uitgroei der Christenheid, beoefening der wetenschap en
meerdere welvaart van het vaderland en der stad Leiden.
Na afloop der kerkelijke plechtigheid trok een lange stoet in optocht naar het
academiegebouw, terwijl, naar gebruik dier tijden, aan alle kanten kanonnen, roeren
en musquetten werden afgeschoten ter verhooging der feestvreugde. In den
feeststoet reden symbolische figuren: Sacra Scriptura, Justitia, Medicina en Pallas,
de vier faculteiten uitbeeldend; er waren verder de vier Evangelisten en de
beroemdste rechtsgeleerden, geneesheeren en wijsgeeren der Oudheid op versierde
wagens en te paard. Stadsmuzikanten speelden op schalmeien en fagotten,
roedragers hadden met de stedelijke kleuren beschilderde pedelstokken in de hand.
Achter deze kwamen de feestredenaar Caspar Coolhaes, 's Prinsen
vertegenwoordiger Mr. Jacob van Wijngaerden, verschillende aanzienlijke gasten
onder wie leden van het Hof van Holland, de hoogheemraad, dijkgraaf en baljuw
van Rijnland, Raden benevens Zijne Excellentie, verder burgemeesteren, schepenen
en andere magistraatsleden der stad Leiden, er waren edelen en heeren van allerlei
rang, en tenslotte een lange rij burgers en vreemdelingen. Onder vroolijke muziek,
afgewisseld door vreugdeschoten, trok deze stoet naar de Nonnenbrug, waarbij in
het Rapenburg een schip lag met tapijten bedekt en met roode en witte lakenen
behangen, versierd door een lauwerkroon met oranje-appelen. Op dat schip troonden
Apollo en de negen Muzen; aan het roer zat Neptunus, die met zijn wateren de stad
uit den nood gered had en nu de wetenschap binnen de muren bracht. Zoodra de
stoet naderde, stak dit vaartuig van wal en voer onder de opklinkende tonen van
Apollo's luit naar het voormalige Sint-Barbara-klooster op den hoek van de
Voldersgracht, dat tot universiteitsgebouw bestemd was. De god van het schoone
verliet daar met zijn Muzen het schip en begroette Scriptura, Justitia, Medicina en
Pallas met Latijnsch dichtwerk.
Na deze symbolische voorstelling naar den trant in de zestiende eeuw zoo gewild,
traden de genoodigden het gebouw binnen om Coolhaes' plechtige rede tot lof der
godgeleerdheid te aanhooren. Volgens het ‘Cort verhael van de inauguratie’ zaten
daarna professoren aan een feestmaaltijd ten huize van Jonkheer van Naaldwijk
aan, een eten wat

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

25

De academie te Leiden vóór 1616
Naar een gravure in J.J. Orlers, Beschrijvinge der Stadt Leyden, 1641

sober wegens de benarde omstandigheden, welke de loop van den oorlog nog altijd
meebracht, maar toch naar gebruik opgevroolijkt met muziek en opgeluisterd door
het afsteken van vuurwerk.
Na deze inwijding moesten nog de ordonnantiën voor de nieuwe academie worden
vastgesteld, waaraan met bekwamen spoed werd gewerkt door gecommitteerden
van Prins en Staten in overleg met de hoogleeraren. De Statuten, die uit deze
samenwerking ontstonden, zijn met enkele wijzigingen tot aan het begin der 19e
eeuw van kracht gebleven; meer dan twee eeuwen lang zijn ze jaarlijks op den dies
voorgelezen en regelmatig door eiken nieuw aangekomen academie burger
onderteekend. Voor de eerste maal zijn ze afgekondigd op 4 Juni 1575 in een zitting,
waarin de hoogleeraar Ludovicus Capellus zijn Oratorio inauguralis Academiae
Lugduno-Batavae uitsprak.
Het is niet onze bedoeling nu de geheele historie en alle lotgevallen der Leidsche
universiteit en hoogleeraren de revue te laten passeeren, maar waar we hier over
studenten handelen, moet wel iets gezegd worden over de gebouwen, waarin zij
hun wijsheid moesten vergaren en die de entourage vormden om hun studieleven.
Het gewezen Barbara-klooster nu, aan het Rapenburg, bleek geen buitengewoon
geschikt gebouw voor de academie. Weldra werden dan ook de lessen gegeven
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in de kerk van het Agnieten-bagijnhof en in 1581 werd de academie verplaatst naar
het klooster der Jacobinessen of Witte Nonnen. Deze ‘nieuwe academie’ brandde
11 November 1616 door nalatigheid der pedellen midden op den dag vrijwel geheel
af, een schadepost van 15000 gulden, waarvan de Staten het overgroote deel voor
hun rekening namen. Tot Juni 1618 moest het Barbara-klooster weer dienst doen.
Het hernieuwde gebouw kreeg nu een poort met een opschrift, dat aan den brand
herinnerde, waarachter een binnenplein lag en een wachthuisje voor de pedellen.
Het gebouw zelf, nu van een toren met uurwerk voorzien en uiterlijk vrijwel gelijk
aan de academie zooals wij die thans kennen, bevatte op de eerste plaats een
auditorium theologicum, waarin godgeleerdheid en Hebreeuwsch werd onderwezen
en dat tegelijk dienst deed voor openbare oratiën, promotie en dergelijke
plechtigheden. Daarnaast lag de philosophische gehoorzaal voor colleges in de
diverse onderdeden der wijsbegeerte, voor de poësis, Grieksch en Arabisch. Op
de tweede verdieping vond men het auditorium juridicum en medicum, en ook
vertrekken voor senaatsvergaderingen, voor examens en voor promoties. Meer dan
een eeuw lang is die ruimte voldoende geweest; eerst in 1734 achtte men de tweede
verdieping te klein voor de toehoorders en werd het auditorium medicum naar elders
verplaatst. De vrijgekomen zaal werd voor den Senaat ingericht met aan de
Noordzijde een gebeeldhouwden schoorsteen, waarin de wapens der regeerende
burgemeesteren en curatoren; één muur werd in beslag genomen door kasten, de
overige werden behangen met portretten van hoogleeraren.
Achter het academiegebouw lag de kruidtuin, reeds in 1587 aangelegd door
apotheker Dirk Outgens Cluyt. Uit alle deelen der wereld werden op last der Staten
voor dezen hof planten aangevoerd, vooral door de schepen der Oost- en
West-Indische Compagnie. De botanische tuin was daardoor spoedig minstens
even goed voorzien als de beste in de groote steden van het buitenland, vooral toen
onder Boerhaave het gansche bezit goed geordend werd naar het systeem van
Linnaeus. De tuin had aan de Z.O.-zijde een galerij, bedoeld als schuilplaats voor
de studenten bij regenweer, tegelijk ter berging van zaden en voor koude gevoelige
planten. Uit de rariteiten welke daarbij kwamen, vormde men in de 18e eeuw een
museum voor versteeningen en mineralen.
Anatomie werd te Leiden sinds 1587 gedoceerd; een tiental jaren later werd het
benedendeel der bagijnenkerk tot snijkamer ingericht, en hierin ook de bibliotheek
ondergebracht. Geregeld werden toen in dit theatrum anatomicum demonstraties
gegeven, welke in dien tijd
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een groote bijzonderheid waren. Ze werden gehouden in de maand December of
Januari als het vroor; er werd dan een lijk opengesneden en ontleed in
tegenwoordigheid van den rector magnificus, assessoren, professoren, doctoren,
chirurgijns en studenten in de medicijnen en verder voor allen, die zich er voor
interesseerden en entree betaalden; de belangstelling was dan gewoonlijk zoo groot
- de demonstraties werden dagen tevoren aangekondigd - dat de studenten zelf
dikwijls het minst te zien kregen!
Die anatomische demonstraties - we kunnen eigenlijk gerust zeggen vertooningen
- bleven betrekkelijk zeldzaam door het gebrek aan lijken. Utrecht had ze eerst in
de 18e eeuw, aanvankelijk twee, later drie per jaar. Groningen had zelden lijken en
betrok ze dan uit Amsterdam, evenals Harderwijk; bij zoo'n gelegenheid geschiedde
te Groningen de aankondiging door een programma, dat den ‘Heeren’ uit de
provincie, de professoren, dominees en studenten in de medicijnen vrijen toegang
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verleende, en van anderen zes stuivers entree vroeg. Op het einde der 17e eeuw
vergenoegde prof. Eyssonius zich hier met de sectie van een hond bij gebrek aan
betere objecten, maar den Senaat was dit te gering en hij gaf dit dan ook duidelijk
te kennen in de Acta van 12 December 1699: ‘Het programma over de anatomie
van den hondt van den Heer collega Eyssonius mag door sijn eigene dienstboden
extra Academiae cancellos, met explicatie dat Prof. zall Profitens beduiden,
geaffigeert worden; en wordt de sectie pro actu privato gehouden’. Het was niet
ongeestig, maar wel lastig voor de beoefening der vergelijkende anatomie!
In de snijzaal werden ook praeparaten bewaard, een verzameling, welke zich
door geschenken en aankoop uitbreidde tot een rijk voorzien anatomisch cabinet.
Practische oefeningen in klinieken voor de aanstaande medici had Leiden niet zoo
spoedig; Utrecht is daarin voorgegaan, waarop Leiden uit naijver terstond volgde
en van 1636 af practisch onderricht liet geven in het Cecilia-gasthuis. Een werkelijk
academisch ziekenhuis kwam er echter eerst in de 18e eeuw op de St.
Pieterkerkgracht, terwijl Groningen pas in 1798 een academisch ziekenhuis met
niet meer dan vier bedden kreeg, gevestigd in het Groene Weeshuis.
Ten opzichte van de sterrenkunde was Leiden evenwel zeer vooruitstrevend. In
1632 werd op het dak van het academiegebouw een houten
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stellage gebouwd, een der eerste sterretorens in Europa. Tegen het einde dier eeuw
werd ook een behoorlijk instrumentarium aangelegd (tevoren gebruikte de
hoogleeraar bij de lessen zijn eigen astronomische instrumenten) en in de 18e eeuw
was men flink voorzien voor de experimenteele natuurkunde, vooral na aankoop
der collectie-'s Gravezande, waarvoor een afzonderlijk lokaal werd ingericht.
't Is slechts een korte en onvolledige opsomming, welke wij hier geven; maar er
blijkt wel uit, dat Staten en stad er op uit waren de Leidsche academie ruim van
hulpmiddelen te voorzien, zooals zij ook hun best deden steeds meer geleerde
mannen te lokken op een goed of zelfs voor den tijd hoog salaris om den roem van
Leiden te behouden en te bevestigen. Europeesche vermaardheden hebben daar
gedoceerd, die door hun naam studenten tot ver uit het buitenland lokten. Daardoor
kon Leiden steeds met glans de concurrentie doorstaan, toen her en der academiën
werden opgericht.
In de Republiek heeft Friesland het eerst Hollands voorbeeld gevolgd. Ook daar
was opleiding van predikanten het eerste doel, waarvoor een universiteit werd
opgericht; ook daar was een groot tekort aan predikanten, was het ambt slecht
bezoldigd en moesten vooral uit de kringen der weinig bemiddelden theologen
gerecruteerd worden, waar niet voldoende geld was om buiten het eigen gewest te
gaan studeeren. De synode, die in Mei 1583 te Franeker gehouden werd, sprak er
dan ook over om de Staten oprichting van een Seminarium of hoogeschool aan te
bevelen. 14 April 1584 resolveerden de Staten van Friesland ‘dat men upt
spoedelycxt een Seminarium ende Collegie binnen desen Lande sall uprichten,
waer inne eenige geleerde mannen zullen worden geroepen’. Daarmee was nog
niets anders bedoeld dan een hoogere school voor theologen, met een tehuis voor
onbemiddelden, onderhouden uit voormalige kerkelijke goederen en uitsluitend voor
Friezen bestemd. Voor grootere plannen was de tijd ook nog niet rijp, daar de vijand
nog vlakbij lag in Groningen en Overijssel. Franeker werd als zetel der school
uitgekozen, niet Leeuwarden, omdat deze stad de meeste der Statenleden tegen
zich in het harnas had gejaagd. Franeker stond het voormalige Kruisbroeders-klooster
ten gebruike af, terwijl het oude stadhuis onderdak zou geven aan onbemiddelden
en beurs-studenten.
Terstond na het optreden van den nieuwen stadhouder en mogelijk onder invloed
van dezen werd de opzet uitgebreid; men vormde een plan met vier faculteiten: de
godgeleerde, de rechtsgeleerde, een voor oude talen en een voor fraaie kunsten,
doch hoofddoel bleef het dienen
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van de Hervorming en daarom zette men er alles op de eerste faculteit terstond
goed te bezetten. Sibrandus Lubbertus werd dadelijk benoemd; de Amsterdamsche
predikant Martinus Lydius, die een benoeming te Leiden had afgeslagen, werd met
succes beroepen; de derde theoloog was Henricus Antonii Nerdenus uit Enkhuizen.
De eenige hoogleeraar in de rechten werd Henricus Schotanus, vroeger corrector
bij Plantijn in Antwerpen, maar een jaar tevoren reeds op een wenk naar Leeuwarden
gekomen om daar voorlezingen te houden. Voor oude en Oostersche talen - ook
voor de theologen noodzakelijk - werden drie hoogleeraren aangesteld: de bejaarde
Petrejus Tiara uit Leiden voor Grieksch, Johannes Drusius uit dezelfde stad voor
Hebreeuwsch en Adama uit Dordrecht voor Latijn. Een medicus werd nog niet
benoemd.
In tegenwoordigheid van den stadhouder, gedeputeerden der Staten en de zeven
benoemde professoren werd 29 Juli 1585 de nieuwe universiteit geopend en gewijd
met een kerkelijke plechtigheid. In Maart 1586 kwamen de Statuten gereed. Volgens
deze wetten konden alleen tot professor worden benoemd zij, die den
Heidelbergschen Catechismus en de Nederlandsche geloofsbelijdenis aanvaardden,
een voorwaarde, welke wij ook elders vinden.
In de eerste jaren heeft de academie aan Friesland offers gekost, die, in
verhouding tot de beschikbare middelen en den oorlogstoestand in aanmerking
genomen, werkelijk zwaar waren, maar de stichting beantwoordde dan ook aan de
verwachtingen. Friesland hield mede vol uit naijver op Holland, Franeker uit vrees,
dat Leeuwarden de instelling naar zich toe zou trekken. De situatie was zeker
moeilijk, omdat de Staten maar weinig subsidie konden geven, en het oorspronkelijk
beoogde aantal professoren moest daarom van negen op zeven worden
teruggebracht: twee voor theologie en Hebreeuwsch, twee in de rechten, één in de
geneeskunde, een voor dialectica en één voor rhetorica. Volgens een besluit van
1597 bleef zelfs voorloopig elke aanstelling van nieuwe hoogleeraren achterwege,
eveneens iedere tractementsverbetering, een resolutie, die in 1600 nog eens is
herhaald. Uiteraard kwam dit den naam der hoogeschool niet ten goede, die toch
al aangetast was door twisten, waarover wij hierna nog zullen spreken.
Het besluit om het aantal professoren te Franeker tot 7 te verminderen is
intusschen niet uitgevoerd; integendeel werd het aantal docenten te gelegener tijd
uitgebreid. Na 1600 werd er alles op gezet om goede krachten te trekken, deze
behoorlijk te bezoldigen en twisten te voorkomen. Er werd een buitengewoon
hoogleeraar in de mathesis benoemd, sinds 1596 was er een tweede jurist, na 1602
nog een philosooph, en
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van 1603 af behandelde een professor speciaal de anatomie naast zijn collega voor
de geneeskunde in het algemeen. In de theologie waren er toen twee hoogleeraren
met nog een speciaal voor Hebreeuwsch. Sinds 1648 werd ook onderwijs gegeven
in de levende talen, vooral in het Fransch, door een buitengewoon hoogleeraar.
Deze leerstoelen zijn inmiddels niet constant gehandhaafd, soms waren er meer
hoogleeraren, dan weer bleef een vacature jarenlang onvervuld, ofwel omdat de
benoemden telkens voor de eer bedankten, ofwel omdat een der aanwezigen
opdracht kreeg om ook den openstaanden leerstoel waar te nemen; soms werd een
extraordinarius benoemd ofwel om een roemrijken naam aan de academie te
verbinden, of ook om een bejaard geleerde eenige inkomsten te verschaffen.
Inderdaad zijn verschillende mannen van naam aan Franeker verbonden geweest,
maar een beroep op buiten-landsche geleerden was gemeenlijk vergeefs, omdat
de geboden tractementen niet verleidelijk genoeg waren.
In het rampjaar 1672 werd weer een besluit genomen als in 1597. Alle vrijheiden
en privilegiën, zoowel die van de studeerende jeugd als die der hoogleeraren, werden
afgeschaft en de Staten besloten den 30sten Maart, ‘dat bij versterven off
avancement het getal van de professoren in de Theologica en Jurisprudentia ijder
op twee, Medicina een, Philosophia een, en vorders soodanigh sal worden
gereduceert, als nootsakelijck ende bij de eerste fundatie gepractiseert bevonden
werde’; er werd een deel van het tractement ingehouden en tot het alleruiterste
bezuinigd. Na den vrede van 1678 sloeg de stemming snel om en dacht niemand
meer aan beperking; bij het eerste eeuwfeest werden de privilegiën weer hersteld
en het aantal professoren kwam spoedig op peil, maar Franeker kon zich in roem
en aanzien toch niet met Leiden meten en verloor steeds weer de beste krachten
door vertrek naar elders.
Daarenboven was Franeker minder goed en uit krapperen buidel geïnstalleerd.
Het gebouw der Friesche hoogeschool was een voormalig klooster, aan drie zijden
om een hof gebouwd en door een muur met poort van de Vijverstraat afgescheiden.
Links van het met boomen beplante binnenplein stond de voormalige kloosterkerk,
het gedeelte rechts was den pedel tot woning gegeven; achter het hoofdgebouw in
het midden lag een tuin, die in 1632 tot hortus medicus werd ingericht. Daar kwam
in 1649 een gebouwtje voor den hoogleeraar in de botanie en een woning voor den
hortulanus. Naast den hortus is ook een chemisch laboratorium gebouwd en aan
den scheidingsmuur aan de straat is een overdekte bergruimte ingericht; verder is
er in den loop der tijden
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weinig veranderd tot de stad in 1845 het complex voor ƒ 3000.- kocht en als
krankzinnigengesticht inrichtte. In het hoofdgebouw was links de Senaatskamer,
waar de portretten werden opgehangen van Hendrik Casimir II, Jan Willem Friso
en Willem Carel Hendrik Friso na hun studententijd. Verder bevatte dit gebouw
collegezalen. In het kerkgedeelte was de bibliotheek ondergebracht, die slechts
langzaam groeide door schenking door den academie-drukker van elk bij hem
uitgekomen werk, aankoop uit gelden van promotiën en enkele grootere geschenken
en legaten; vaste inkomsten voor regelmatige aankoopen waren er niet. Franeker's
roem moest bescheiden blijven, er ontbrak te veel: er was geen academisch
ziekenhuis, geen sterretoren, geen behoorlijke verzameling werktuigen voor het
practicum natuurkunde (alleen in optische instrumenten was men goed voorzien),
er was geen voldoende collectie botanische zeldzaamheden; het theatrum
anatomicum op één der bovenlocalen bezat vrijwel niets. Leiden breidde het aantal
vakken en practica uit, vergrootte het college van professoren en bood tractementen,
die met de behoefte der tijden stegen, Franeker bleef steeds met alles om en bij
het peil van 1585, beschikte nimmer over voldoende geld om uit te breiden en bij
te blijven, heeft te weinig professoren gehad, te weinig geleerden van naam - zegt
Boeles, de beschrijver van Franeker's kwijnend bestaan -, die bovendien teveel
vakken moesten onderwijzen. Daardoor verloor de Friesche hoogeschool bij de
toenemende concurrentie in de 17e eeuw door de oprichting van verschillende
andere academiën in de Republiek, en in de 18de eeuw bleven ook de buitenlanders
steeds meer weg, toen ook daar verscheidene nieuwe universiteiten verrezen, waar
de Calvinist naar zijn overtuiging onderwijs vond.
Het minst was de mededinging van Harderwijk te vreezen. Het Veluwe-kwartier
dacht op het einde der 16e eeuw reeds aan de stichting van een hoogeschool, ook
speciaal om het predikantenbelang. Harderwijk bezat ten opzichte van onderwijs
reeds een traditie als streekcentrum: er was een kwartierschool voor meer uitgebreid
lager onderwijs, die tot een Latijnsche werd uitgebouwd en in 1599 werd er als
bescheiden begin van verderen uitgroei een hoogleeraar in de rechten benoemd.
Er werd echter weinig geld beschikbaar gesteld èn door den oorlog èn omdat de
Ridderschap niet voor de belangen der Hervorming voelde. Toch kon in 1600 een
academie van beperkten omvang worden geopend. In de lagere afdeeling werd
Latijn, Grieksch, redeneer- en redekunde, Hebreeuwsch en godsdienst gegeven;
aan de eigenlijke hoogere school lazen vier à vijf professoren godgeleerdheid,
Hebreeuwsch, rechtsgeleerd-
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Het universiteitsgebouw te Franeker
Naar een gravure in Doct. Picrius Winsemius, Chronique ofte Historische Geschiedenisse
van Vrieslant, 1622

heid, practische wijsbegeerte (zedekunde, staathuishoudkunde en staatsleer),
natuurlijke en beschouwende wijsbegeerte, later ook geneeskunde. Over deze
instelling voerde een Schoolraad of Senatus Scholasticus, bestaande uit twee
burgemeesteren, een predikant der stad, de hoogleeraren en den Rector het inwendig
bestuur.
Zelfs van een zoo bescheiden begin kon het kwartier de kosten niet aan en daarom
werden de Staten van Gelderland te hulp geroepen. Eerst in 1647, toen het einde
van den oorlog met Spanje in zicht was, besloot de landdag 8000 gulden jaarlijks
toe te leggen om de Harder-
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wijksche schole tot een werkelijke academie uit te breiden en acht professoren te
doen benoemen, twee in de godgeleerdheid, twee in de rechten, twee in de
geneeskunde en twee voor geschiedenis en welsprekendheid. Uit elk kwartier
werden nu twee Curatoren benoemd. Maar 't bleek uitermate moeilijk om naar het
stadje hoogleeraren te krijgen, want de meeste aangezochten weigerden, zoodat
eerst 12 April 1648 de nu breeder opgezette academie geopend kon worden. De
inauguratio bestond uit een predikatie, plechtige optocht naar het academiegebouw,
dan voorlezing der wetten, die naar Leidsch voorbeeld gesteld waren (in alles poogde
Harderwijk Leiden na te volgen), vervolgens een inwijdingsrede, tot slot een
feestdisch, vuurwerk, eereschoten en muziek.
Harderwijk's hoogeschool heeft van het begin tot het roemlooze einde een moeilijk
bestaan gehad en is altijd een kruidje-roer-mij-niet gebleven, dat bij ieder stootje
dreigde te niet te gaan. De academie ondervond groote schade van de tweedracht
tusschen de kwartieren, waardoor de gelden hortend toevloeiden, zelfs nu en dan
diverse bronnen verstopt raakten. Vooral werd het teere bestaan bedreigd door
plannen van Nijmegen, dat de eigen oude school wilde verheffen. Deze stad opende
nl. in 1655 een Illustre School met drie hoogleeraren, waarna nog verdere uitbreiding
in de richting van een academie volgde, tot het geheele instituut na den Franschen
oorlog in 1679 verdween. Inmiddels was Harderwijk van vele professoren en
studenten beroofd door Nijmegen's concurrentie, een slag, die des te meer gevoeld
werd na de plundering en verwoesting in 1672, waarvoor velen gevlucht waren om
nooit meer terug te keeren. De gewestelijke geldmiddelen geraakten toen zoo
uitgeput, dat de kwartieren hun betalingen staakten; zij hadden wel andere zorgen
dan een kwijnende academie te bekostigen en de stadhouder moest zelf ingrijpen
om den professoren nog eenig salaris te doen toekomen. Er waren er overigens
zoo weinig gebleven, dat dikwijls een doctor als promotor moest dienen. Pas in 1681
werd weer een toelage betaald, doch alleen door de Veluwe, die het meeste belang
bij een verbetering van zaken had; eerst jaren later volgden de anderen.
Omstreeks 1700 moest de academie met ruim 4000 gulden rondkomen, waarvan
de uitbetaling nog telkens achter was. Het bleef een sober, zorgelijk bestaan te
Harderwijk, hoewel het subsidie in 1717 tot 8000 gld. klom, waarna weer acht
hoogleeraren konden worden aangenomen en bezoldigd in plaats van het drietal
dat er soms de laatste jaren was. Geen wonder dus ook dat ieder geleerde terstond
een beroep naar elders aannam en vertrok zoodra de gelegenheid zich voordeed,
zoodat
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Harderwijk krachten van eersten rang nooit meer dan enkele jaren hield en zich
nimmer in roem met andere universiteiten heeft kunnen meten.
Voor Franeker werd Groningen een ernstige mededinger, die het ook geducht in
zijn ontwikkeling heeft belemmerd. In 1595 was daar al sprake van een hoogeschool,
waarvoor de omstandigheden gunstig waren: de Sint Maartensschool had al sedert
lang uit vele landen leerlingen getrokken. Alleen door den oorlogstoestand kwam
er vóór het bestand niets van. Inmiddels waren de vroegere geestelijke goederen
reeds tot bestrijding der kosten aangewezen, die voorloopig een fonds vormden
voor toelagen om studenten elders te laten studeeren, onder voorwaarde dat zij
hun kennis op de eerste plaats ter beschikking van Stad en Lande zouden stellen.
Liefst moesten de begunstigde jongelieden buitenslands gaan en men gaf liever
een hooger subsidie dan ze naar Leiden of Franeker te zenden; alles uit provinciale
afgunst, dezelfde naijver, die elk gewest, dat er eenigszins toe in staat was, tot de
organisatie van eigen gewestelijk onderwijs deed besluiten tot er veel te veel
universiteiten waren, waarvan slechts enkele floreerden, nl. die er het meeste geld
aan konden besteden.
26 November 1612 besloot de Landdag tot het stichten van een collegium met
vijf professoren, nl. voor Theologica, Jurisprudentia, Medicina, Historia, Philosophia
en Mathematica, waartoe een commissie van acht de noodige voorbereidingen zou
treffen, maar het duurde tot het begin van 1614 eer zes professoren werden
benoemd. Er werd toen een program opgesteld, waarin de opening werd
aangekondigd, tijd en aanvang der lessen en de studievakken werden bekend
gemaakt. 23 Augustus 1614 oude stijl had de inwijdingsplechtigheid plaats met een
leerrede in de Martinikerk. Bij deze gelegenheid bestond groote belangstelling voor
de geleerde heeren, die zóó geplaatst waren, dat een ieder hen goed kon zien; bij
den deftigen optocht na de inwijding drong de nieuwsgierige menigte zelfs zóó op,
dat zij niet voort konden, een zijweg insloegen, en aldus het huis van prof. Mulerius
bereikten, waarna zij zich weer vereenigden op de area der academie en met de
stichtingscommissie twee aan twee door de lange gaanderij naar het auditorium
theologicum trokken, dat de meeste ruimte bood. Daar liep het propvol met
belangstellenden. De syndicus der stad hield er een redevoering over hoogescholen
in het algemeen en de nieuw gestichte in het bijzonder; daarna volgde muziek als
entremet, een rede van prof. Ravensperger en sluiting met gebed; des avonds zaten
genoodigden aan bij het gebruikelijke feestbanket. De plechtige inauguratie was
daarmee nog niet ten einde, want 's anderen daags hield Huninga
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een lofrede op de Friezen, waarvan de naieve verslaggever zegt, dat hij die hield
zonder zijn toehoorders te vervelen, en den derden dag hield Macdowell een breede
en sierlijke redevoering over de wijsbegeerte. Inmiddels werd de beroemde historicus
Ubbo Emmius tot eersten Rector Magnificus gekozen.
De Groningsche hoogeschool heeft sindsdien een langen tijd van opgang en bloei
meegemaakt, tot ca. 1690 een periode van verval intrad, eerstens door theologische
twisten en dan tengevolge van oneenigheden tuschen de stad en de Ommelanden,
waardoor leerstoelen te lang onbezet bleven. Er waren dikwijls te weinig proffen (in
1690 maar vierl) en daardoor ook weinig studenten. Door geschillen tusschen de
vrijzinnigen der stad en de orthodoxen uit de Ommelanden kon de Statenvergadering
niet tot besluiten komen en verklaarden de laatsten zich soms jarenlang ‘niet veerdig’.
Toen het eerste eeuwfeest naderde, was het werkelijk treurig. Sinds 1712 was er
geen hoogleeraar in de theologie meer, er waren drie gewoon en twee buitengewoon
hoogleeraren en stad en synode stuitten op hetzelfde ‘niet veerdig’, zoodat het
eeuwfeest zonder viering voorbij moest gaan. Eerst in 1717 werden nieuwe docenten
benoemd en bloeide de academie weer op.
Te Amsterdam is het athenaeum, dat eerst na het midden der 19e eeuw een
universiteit zou worden, opgericht, opdat de jongelieden niet zoo vroeg naar een
verre, vreemde stad behoefden te gaan. In 1629 reeds werd daartoe een voorstel
gedaan en 31 December door de Vroedschap aangenomen in een resolutie, welke
zegt ‘dat zij, ter tegemoetkoming aan de veelvuldighe klachten, haerlieden
voorgekomen so van de scholarchen als van andere particulieren, dat de kinderen,
die alhier de Latijnsche scholen frequenteren, meerendeel te vroege, voordat de
beginselen der philosophie, nodigh tot vervolgh van hare studien ghevat hebben,
op de Academien raecken, dat oock eenighe van de selve door hare jongheid ende
doordien sy uytten ooghe van haren ouderen synde, gheen ontsagh aldaer
onderworpen syn, tot desbauches gheraecken’. Misschien waren er ook andere
motieven, en wel die van godsdienst naast den gebruikelijken naijver. Er werden
twee professoren benoemd, Vossius en Barlaeus, die aan de leerlingen 1 à 2 jaar
philosophie gaven; in 1640 werd een hoogleeraar in de wiskunde benoemd en een
in de rechtswetenschap. In 1679 besloot men het aantal professoren te laten
uitsterven tot drie: een jurist, een philosooph, en een litterator of historicus (er waren
er toen zes); door verbetering in de financiën behoefde dit voornemen echter niet
ten uitvoer te worden gebracht.
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Naast het athenaeum bestond te Amsterdam sinds 1634 nog het Remonstrantsch
Seminarium en sedert 1735 het Doopsgezinde. In dien tijd zijn het geen kinderen
meer, die te Amsterdam studeeren, het verblijf wordt langer en men gaat dikwijls
alleen naar een academie om examen te doen en te promoveeren.
Utrecht komt achteraan met de stichting van een instelling voor hooger onderwijs,
hoewel juist daar er reeds het vroegst sprake van was geweest. In 1470 overwoog
de Raad al de stichting van een universiteit en benoemde een commissie van vier
ter voorbereiding. In 1580 is er nog eens sprake van, doch er was toen te veel
godsdienstige verdeeldheid en bovendien vreesde men in de Staten, dat de
hoofdstad een te groot overwicht zou krijgen. Tenslotte besloot de stad Utrecht in
Mei 1632 op eigen kosten een Illustre school op te richten ‘in dewelcke de Heylige
Theologie, rechtsgeleertheyt, philosophie ende andere wetenschappen publicquelick
geleert ende geexpliceert souden worden, item de kinderen van de borgers ende
innewoonders deser stadt tot ongelyck minder costen dan in andere Hogescholen
ende Academien, ende met minder perickel, onder de oogen ende gesicht van haer
ouders ende vrienden, bequaem gemaeckt worden omme ter gelegender tijdt de
Kercke ende Republique dienst te cunnen doen.’
Eerst in Maart 1633 is een commissie voor de uitvoering der plannen benoemd,
die in een rapport van September drie professoren en een bedrag van 5000 gulden
noodig oordeelde, te vinden uit de inkomsten der conventen. Er werden tenslotte
vijf hoogleeraren benoemd, waaronder ook, op verzoek van den kerkeraad, een
theoloog. De Illustre school, waarvan 17 Juni 1634 de opening zou plaats hebben,
werd gevestigd in het Capittelhuis van den Dom. Den Zondag tevoren werd in alle
kerken de zegen des Heeren afgebeden en den 17den verzamelden zich 's morgens
om 7 uur schout, burgemeesteren, vroedschap en professoren ten stadhuize, de
laatsten door stadsdienaren van hun woningen afgehaald. Om acht uur begaven
zij zich in optocht door de Lakensnijdersen de Choorstraat over de St. Maartensbrug
onder den Domtoren, door de Domkerk en de galerij aan de Zuidzijde van het koor
naar het groot auditorium. De stoet werd geopend door vijf dienaren met de insignia,
gevolgd door schout en burgemeesters; vervolgens kwamen de professoren in
ambtsgewaad, elk tusschen twee Raden der stad en begeleid door den pedel der
Illustre school met in de hand zijn ebbenhouten staf, met zilver beslagen en met de
wapens van stad en school versierd. Drie aan drie, naar rang van ouderdom en
regeering, volgden de verdere leden der magistraat, de stads-advocaat en de
secretarissen, terwijl de
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stoet gesloten werd door ondergeschikte beambten en stadsdienaren.
Het auditorium was sierlijk met tapijten behangen en bij het binnenkomen speelden
stadsmuzikanten, die ook tusschen de redevoeringen een stukje ten beste gaven.
Het eerst sprak de stadssecretaris, daarna professor Antonius Matthaeus (II), die
1)
een inwijdingsrede hield De Juris civilis sapientia contra eius obtrectatores . 's
Middags om drie uur hield prof. Aemilius een inaugureele oratie tot lof der regeering
en tot aanprijzing der historische studie. Aan redevoeringen was geen gebrek, want
den volgenden morgen, liefst al om acht uur, spraken weer Liraeus en Renerius,
maar dien middag was er een groot feestmaal in het Agnietenklooster en konden
de sprekers dus hun droge keel behoorlijk smeren. Alleen de theoloog Voetius was
nog niet tegenwoordig, omdat hij zijn predikantenplaats niet kon verlaten alvorens
een opvolger was aangekomen; hij aanvaardde eerst 21 Augustus zijn ambt.
De school trok al binnen een jaar zooveel studenten, dat men in 1635 reeds
omzag naar een tweeden theoloog en een tweeden jurist, en in Februari 1636
besloot de Illustre school in een universiteit om te zetten, waartoe de Staten het
octrooi uitgaven, dat recht gaf om titels te verleenen. Er werd nu een Rector
Magnificus met twee assessoren aangewezen voor het inwendig bestuur en een
professor medicinae benoemd. De inwijding der academie had op 26 Maart 1636
plaats in het koor der Domkerk, waar meer ruimte was dan in de gehoorzaal. Ook
nu was de plechtigheid weer statig met oraties, voorlezing van het octrooi en
proclamatie van den Rector, die de insignia ontving, er was weer een maaltijd voor
de autoriteiten en 's avonds voor de burgerij klokkenspel, verlichting met brandende
pektonnen en vuurwerk op de Neude.
Voor deze academie bleef de stad uitsluitend de kosten dragen tot 1815 toe en
benoemde dus ook alleen de professoren. Zij heeft met haar stichting succes gehad
en zoo kon zij in 1645 bepalen, dat er voortaan 12 hoogleeraren zouden zijn: 3
theologen, 3 juristen, 2 medici, 4 in philosophie en letteren. Van hulpmiddelen voor
het onderwijs was Utrecht echter niet rijk voorzien.
Op den duur kreeg elk gewest één of meer instellingen voor hooger onderwijs.
Buiten de academiën, het Amsterdamsch athenaeum en de kortstondige, tegen
Harderwijk gerichte, Nijmeegsche schole, heeft Dordrecht van 1570 tot ca. 1635
een Illustre school bezeten. Middelburg richtte zoo'n instelling voor hooger onderwijs
op in 1611, speciaal om de Zeeuwen tegen de in Leiden gedoceerde theologie te
beschermen.

1)

Over de wetenschap van het burgerlijk recht tegenover hen, die deze geringschatten.
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Deventer leidde van 1630 af juristen op, Den Bosch had een Illustre school sinds
1637, Breda sinds 1646, Rotterdam had hooger onderwijs sedert 1681, Zutphen
sinds 1686, terwijl in Maastricht de Latijnsche school hoogere allures aannam en
haar leeraren professoren ging noemen.
Elke der Nederlandsche universiteiten heeft perioden van bloei gekend naast
tijden van achteruitgang, van het eerste de eene meer, de andere minder. Daarvoor
waren verschillende oorzaken aan te wijzen, bijv. twisten of onaangename voorvallen
in een universiteitsstad,waardoor tijdelijk de stroom van nieuw aankomenden zich
liever naar elders richtte, of minder goede outilleering van een academie, waardoor
deze minder in trek was. Door die oorzaken kon het aantal studenten dalen, doch
wanneer dit niet het geval was, viel daaruit nog niet zonder meer te concludeeren,
dat het onderwijs op peil stond en van innerlijken bloei gesproken kon worden.
Te Leiden werd zoo in het begin der 17e eeuw geklaagd over verval der studie,
vooral bij de rechten, wat werd toegeschreven aan het gemak, waarmee jongelui
van de triviale scholen naar de academie overstapten, en vooral aan achteruitgang
der voorbereidende studie. Tengevolge daarvan werd aan de aankomende studenten
opgelegd ‘een examen of heymelick ondersoeck in de Romeinsche geschiedenis,
de antiquiteiten, de morale philosophie en hunne kennis der klassieke orateuren’.
Zoo'n examen werd niet geëischt van theologanten en medici, doch de Curatoren
moesten zorgen, dat dezen de philosophie en de letteren niet verwaarloosden.
Een dergelijk examen was uitzondering en het is wel zeer de vraag of men aan
den maatregel heeft vastgehouden. Leiden heeft er twee keer over gedacht eischen
voor de toelating te gaan stellen om het hooger onderwijs daarmee op peil te brengen
(1670 en 1692), maar het voorstel vond geen gunstig onthaal, want een universiteit
met vooropleidingseischen kon niet concurreeren tegen andere en zou studenten
verliezen! Op de genoemde uitzondering na werd in vroeger eeuwen een ieder tot
de studie en de examina toegelaten, welke voorbereiding hij ook genoten had en
hierdoor kwamen velen aan op een leeftijd, waarop men thans de laagste klassen
van een gymnasium bezoekt. In de 18e eeuw was dat minder het geval; men vond
toen een 16-jarigen student jong, zooals Jacob van Lennep meedeelt in zijn Leven
van C. en D.J. van Lennep, die te Amsterdam studeerden. ‘Aan hen, die dit zeer
vroeg vinden’, lezen we daar, ‘moet ik wederom doen opmerken, dat de meesten
zijner tijdgenooten niet veel ouder waren dan hij, en velen onder hen dan ook

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

40
1)

in dien tijd, en zelfs later nog, vergezeld werden , wel tot geldelijk voordeel, maar
voor het overige tot groot verdriet van de professoren; vermits die Heeren, hoezeer
mede als student ingeschreven en collegegeld betalende, aan het respondeeren
geen deel namen en als toekijkers bij de lessen zaten, zich zelve en bijgevolg
anderen vervelende. Als een staaltje, hoe jong men student werd, diene, dat bij 't
openen der kollegiën een moeder, meer bezorgd dan verstandig, aan zoontjenlief
de dienstmaagd ten geleide meegaf.’
Voor Utrecht getuigt Justus van Effen, die zelf daar studeerde, in de Hollandsche
Spectator. Bij het hekelen van het ‘academische’ gedrag van vele studenten, vooral
die uit de kringen der meest gegoeden ‘die men in 't gemeen wittebroodskinderen
noemt’, laat hij uitkomen, dat voor alle faculteiten de hoofdfout lag in een volstrekt
onvoldoende voorbereiding voor de academische studiën. Ze kwamen aan de
hoogeschool zonder eenig idee van werken en waren niet in staat van de colleges
profijt te trekken, zelfs niet met behulp van andermans dictaten. Daardoor kwamen
zij tot overmatig bezoek aan koffijhuizen om den tijd te dooden, haalden allerlei
dwaasheden uit en verwaarloosden de colleges, welke hun begrip te boven gingen.
Het liep dan uit op straatkabaal, op ‘krotten’ ('s nachts op avontuur gaan), op
vechtpartijen met ‘pluggen’ (kleppers) en ‘stoepjens’ (soldaten), tenslotte tot
gevangenzetting, waarna de delinquent slechts tegen losgeld weer vrij kwam. En
eindelijk wendde hij zich tot een ‘advocatenmaker’ of ‘beunhaas’ om door het examen
gesleept te worden. Om die reden is Van Effen een voorstander van gouverneurs
om dagelijks toezicht te houden en de studie te leiden.
Te Leiden komen nog na 1600 kinderen van zes à zeven jaar voor, die met een
paedagoog aangekomen waren. Later is een leeftijdsgrens van zestien jaar
vastgesteld, waarmee wel eens gesmokkeld is, maar in ieder geval werden kinderen
geweerd. Aan andere universiteiten merken we niets van beperking der toelating;
voor ieder, bekwaam of onbekwaam, was de toegang vrij. Alleen de gymnasiasten
uit Friesland, die te Franeker aankwamen om daar geheel of gedeeltelijk op
landskosten te studeeren, hadden een testimonium van hun rector of de scholarchen,
het schoolbestuur, noodig, terwijl in 1593 werd vastgesteld: ‘deselve onze scholieren
sullen gheensins hare scholen verlaten, ten sy opentlyck daar uyt bevordert synde’.
Te Groningen moesten stipendianten eveneens een testimonium van hun rector
vertoonen. Daartegenover oordeelde de Franeker Senaat in de 18e eeuw, toen het
aantal studenten onrustbarend terugliep, op een vraag van den Rector of hij ook
studenten

1)

nl. door gouverneurs.
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mocht, aannemen, die weinig Latijn kenden en wiskunde in het Nederlandsch
bestudeerden, dat men hierop niet te streng moest zijn en alleen de gymnasiasten
der lagere klassen weren.
Elk aankomend student moest zich terstond door den Rector in het Album
academicum laten inschrijven; te Franeker was voor die aanmelding een termijn
van veertien dagen gesteld, te Leiden acht dagen. In eerstgenoemde stad betaalde
een aanzienlijke twintig stuivers, anderen vijftien en van arme jongelingen werd
niets gevorderd. Die inschrijvingskosten werden later verhoogd tot een heelen of
halven rijksdaalder naarmate het met de beurs van den adspirant gesteld was;
collegegelden, zooals nu, kende men toen nog niet. Te Leiden en Utrecht betaalde
de nieuweling eerst vijftien stuivers, later drie gulden, te Groningen eenige stuivers
ten bate der professoren; een verplichte jaarlijksche recensie of hernieuwde
inschrijving kostte in Leiden één stuiver. De Franekersche Rectoren hebben zich
aan het voorschrift niet al te nauwgezet gehouden en namen een bedrag tusschen
het minimum en het maximum ‘na elks redelijkheid arbitrair’. De namen der vele
Duitschers en Hongaren, die er studeerden, slopen herhaaldelijk kosteloos in het
Album en om dit wat tegen te gaan verplichtte men allen, die onvermogen voorgaven,
achter hun naam ‘gratis propter paupertatem’ te schrijven.
Deze immatriculatie moest in Franeker na het candidaats worden herhaald tegen
betaling van een zilveren ducaton, terwijl er overigens, evenals elders, de jaarlijksche
recensie was, aanvankelijk tegen betaling van een stuiver. Deze diende om steeds
te kunnen uitmaken, wie als academieburgers bepaalde voorrechten genoten, maar
ook wie onder de academietucht en -rechtspraak vielen; zooals we nog zullen zien,
was het eerste een reden voor velen, die geen enkel college volgden, om zich ook
te laten inschrijven, voor anderen en werkelijke studenten het laatste een motief om
hun naam niet op te geven. Wat het laatste betreft: elk ingeschrevene moest
gehoorzaamheid beloven aan de wetten, waarvan hij tevoren inzage had gekregen,
en toezeggen aan Rector, Curatoren en Senaat alle eer en onderdanigheid te zullen
bewijzen. Theologen met een beurs beloofden daarenboven nog geen andere
leeringen te zullen aanhangen dan die aan de universiteit werden verkondigd.
De student, die zich liet inschrijven, gaf tegelijk op, in welke faculteit of faculteiten
hij wenschte te studeeren. Velen volgden eerst de voorlezingen der professoren in
de philosophie, om daarin een propaedeuse door te maken vóór zij naar hun
eigenlijke faculteit overgingen en lieten zich dus voorloopig als litteratoren inschrijven,
vooral wanneer een beroemd classicus doceerde. Ook theologen en rechtsgeleerden
van naam
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trokken hoorders uit andere vakken, waartegenover diverse hoogleeraren zonder
bijzondere kwaliteiten speciaal in de 17e eeuw voor leege banken lazen.
Hoe groot het aantal studenten was, lijkt voor elke universiteit gemakkelijk te
1)
berekenen door het aantal namen op te tellen . Zoo eenvoudig als het wel lijkt, is
de zaak inmiddels niet. Door de optelling weten wij alleen, hoevelen zijn aangekomen,
maar nog niet voor hoelang, of zij er hun volle studie hebben gemaakt, dan wel er
korteren tijd verbleven om een beroemd geleerde te hooren, of ook van een
athenaeum kwamen om door een examen de kroon op het werk te zetten.
Cijfers uit de Alba geven dus alleen het getal der voor korteren of langeren tijd
aangekomenen; recensielijsten, waarop we de ouderejaars moeten aantreffen, zijn
er niet of dikwijls slordig bijgehouden. Hoeveel studenten er tegelijk in een bepaald
jaar aan een universiteit waren, zou men dus moeten vinden door het aantal
nieuw-ingeschrevenen te vermenigvuldigen met een factor, die naar ieders schatting
zou verschillen en bovendien niet voor alle tijden en iedere academie dezelfde mag
zijn. Daarbij komt nog dit, waar we reeds terloops op wezen, dat de gouverneur van
een jongeling, soms zijn geheele personeel, mee ingeschreven werd om mede te
genieten van de voorrechten van het academieburgerschap en ook anderen zonder
eenig studieplan zich om dezelfde reden lieten immatriculeeren, wanneer de contrôle
niet al te streng was. Een in dat opzicht zeer sprekend voorbeeld levert Utrecht,
waar in de eerste jaren nog geen tien studenten jaarlijks werden ingeschreven, in
1641/42 en 1642/43 zelfs geen enkele, maar in 1643/44 plotseling 270, omdat de
wetten er toen toe verplichtten, wilde men althans den vrijdom van accijnzen
genieten. De eerstvolgende jaren bereikte het aantal meermalen de 200, maar toen
in 1657 de voorrechten werden opgeheven bedroeg het aantal inschrijvingen in
1657/58 slechts 16, drie jaar later 5!
Wanneer we dus inschrijvingscijfers geven, betreffen die het aantal dergenen,
die aankwamen en geven dat niet geheel juist aan. Het minst betrouwbaar bijzondere gevallen als het juist genoemde voor Utrecht daargelaten - zijn misschien
wel de gegevens uit Harderwijk, vooral wanneer we immatriculatie, recensie en
promotie naast elkaar stellen. Over de 17e eeuw telkens een gemiddelde per tien
jaar nemend, krijgen we daar het volgende:

1)

Alleen voor Amsterdam's athenaeum ontbreekt ieder gegeven. Collegelijsten schijnen er daar
nooit geweest te zijn, het Album studiosorum begint eerst in 1799 met 86 inschrijvingen en
komt in 1824 pas goed tot stand.
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1648/49-1657/58

ingeschreven 53.4, gerecenseerd 62.7, gepromoveerd 0.6

- 67/68

ingeschreven 52.3, gerecenseerd 57.7, gepromoveerd 30.2

- 77/76

ingeschreven 56.2, gerecenseerd 35.2, gepromoveerd 38.2

- 87/88

ingeschreven 47.1, gerecenseerd 30,

- 97/98

ingeschreven 41.7, gerecenseerd 33.4, gepromoveerd 31.2

gepromoveerd 34.4

Zooals we dadelijk zullen zien heeft Harderwijk het laagste aantal ingeschrevenen
gehad van de vijf universiteiten. Tevens is daar het aantal gerecenseerden gering,
ook wanneer men er rekening mee houdt, dat in de Gouden Eeuw de meeste
studenten na eenige jaren verder trokken om hun studie af te maken. Het aantal
gepromoveerden is na het eerste decennium opvallend hoog en dat juist naarmate
het aantal ouderejaars geringer wordt. Bouman, de geschiedschrijver der
Harderwijksche academie, die van de onderwijsinstelling, waaraan hij zelf nog
studeerde, eerder een lofdicht trachtte samen te stellen dan een juist verhaal, wilde
dit verklaren uit geringere promotiekosten en attractie van de Duitsche professoren
op de Westphalers. Het is echter opvallend, dat in magere jaren met lage
recensiecijfers deze getallen worden overtroffen door de promoties en dat
verschijnsel krijgt te meer beteekenis, als men weet, dat degene, die alleen kwam
om te promoveeren, zich óók moest laten inschrijven, waardoor de getallen in de
eerste kolom nog een betrekkelijke hoogte bereiken. Er is geen reden om te
veronderstellen, dat beroemde hoogleeraren te Harderwijk minder studenten dan
promovendi aantrokken, evenmin om aan te nemen, dat Amsterdamsche
athenaeisten daar hun studie bekroonden in plaats van naar Leiden of Utrecht te
gaan.
Zoo goed als zeker ligt de reden hierin, dat te Harderwijk graden maar al te
gemakkelijk te verkrijgen waren als het er slecht ging. Zooiets was toen aan Duitsche
universiteiten niet ongewoon; voor geld was er veel te koop. In de Republiek was
het niet zóó erg, maar toch keek men zelfs te Leiden, vooral ten opzichte van
buitenlanders, niet al te nauw. Sommigen willen zelfs den grooten toevloed van
vreemdelingen toeschrijven aan ‘vrijgevigheid der professoren ten aanzien der
bullen’, wat echter niet klopt met den achteruitgang van het aantal vreemdelingen
sinds omstreeks 1700. Van Harderwijk ging inderdaad de faam van gemakkelijk
promoveeren en een klucht vertelt daarover:
‘Hij heeft een bul in Duitschland gehaelt,
Of voor een Harderwijksche hondert ronde scheiven betaelt.
Men can sonder studie daer te marckt komen
En de geleerde uythangen, al weet je geen syllabe Latijn,
sonder schromen.
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De professors worden daar vet van, doch 't syn magere heeren,
Die met zulcken kack bullen te huys komen, en niet te eeren.’

Bekend is ook het rijmpje:
Harderwijk is een stad van negotie,
Men verkoopt er bokking, blauwbessen en bullen van promotie.

Om van de overige universiteiten een beeld te geven, nemen we hier een statistiek
over, die aan Boeles ontleend is en het gemiddelde aantal nieuw ingeschreven
studenten per jaar over tien jaar geeft, en wel van 1685 af om alle beginmoeilijkheden
en de zwaarste jaren der 17e eeuw uit te schakelen. De cijfers geven dan het
volgende te zien:

1685-1695

Leiden
322.4

Franeker
116.9

Groningen
69.6

Utrecht
61.5

-1705

252.9

91.2

55.1

58.4

-1715

282.6

63.6

35.2

40.6

-1725

283.7

51.5

49.2

47.6

-1735

275.6

46.8

54.7

41.8

-1745

247.4

40.3

61.7

36.9

-1755

199.7

45.7

48.7

31.7

-1765

156.8

37

44.4

38.5

-1775

150.4

42.2

51.1

37.2

-1785

138.8

30

29.1

30.4

Uit deze cijfers blijkt wel duidelijk, waarheen de groote trek ging en hoe Leiden's
roem meer studenten trok dan de vier andere academiën bij elkaar. Ook valt 't op,
dat de cijfers in regelmatig dalende lijn gaan. In de 17e eeuw was dat niet zoo het
geval, we zien dan onregelmatige sprongen na de eerste decennia. Franeker begon
met 39.8 gemiddeld over het eerste decennium, steeg regelmatig tot 128.3 over de
jaren 1656-1665, om dan na den Munsterschen inval te dalen tot een gemiddelde
van 67.1. De stijging in 1685 ging, naar wij zagen, weer over in een regelmatige
daling in den loop der 18e eeuw, zoodat 1795-1805 geen hooger gemiddelde dan
17.2 te zien geeft, waarin naar gebruik nog bedienden, academiedrukkers en pedellen
begrepen waren.
Die daling is te verklaren uit mededinging van beter geoutilleerde universiteiten,
waar meer geld beschikbaar was voor werving van beroemde geleerden en inrichting
van instrumentaria. Deze verklaring alleen is echter niet voldoende, wijl de cijfers
ons duidelijk maken, dat over de heele linie een daling met 50 % en meer heeft
plaats gehad. Dat er in de Gouden Eeuw, die alle krachten voor ontdekkingen en
handel opeischte, meer Nederlanders gingen studeeren dan in de rustige 18e
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eeuw, is niet aan te nemen en de oplossing moet dus elders gezocht worden.
In de eerste jaren waren bijv. te Franeker uitsluitend Friezen ingeschreven, maar
dan komen er weldra buitenlanders, wordt de academie internationaal, waar vele
Duitschers, voor korten tijd veelal, komen volgens de mode om meer dan één
universiteit te bezoeken. De alba amicorum, waarin verzen, dikwijls geïllustreerd of
met een familiewapen verlucht (er bestonden uitgaven voor, waar het schildomtrek
reeds in gedrukt was) door vrienden werden geschreven, getuigen nog daarvan.
Leiden, als beroemd centrum van wetenschap, vooral ten tijde van Salmasius,
Scaliger en Daniël Heinsius, trok nog veel meer van zulke reizende studenten, die
zich voor korten tijd lieten inschrijven om dergelijke vermaarden te zien en te hooren.
De minder energieke 18e eeuw had niet zooveel uitblinkende geleerden met
wereldnaam en ook niet dien treklust onder de jongelui, waardoor de cijfers uit die
eeuw meer met het werkelijke aantal studeerenden overeenkomen. De groote stroom
van buitenlanders droogde toen ook weg. In de eerste eeuw kwamen Duitschers,
Hongaren, Polen, enz. bij tientallen aan; zij vonden later in eigen land meer keus
door de oprichting van Halle in 1694, Göttingen in 1734, Erlangen in 1743. Wat dit
bijv. voor Groningen beteekende, wordt duidelijk als men weet, dat van de 6231
daar in de eerste halve eeuw (tot 1669) ingeschrevenen er 2141 uit Duitschland
kwamen, 106 uit Zwitserland, 162 uit Hongarije, 93 uit Frankrijk, enz. Toen de
vreemdelingen wegbleven, waren vijf universiteiten en een athenaeum te veel voor
de kleine Republiek, zoodat Napoleon tijdens de inlijving terecht Harderwijk en
Franeker schrapte en Utrecht degradeerde tot école secundaire.
Nu en dan zijn nog speciale oorzaken voor achteruitgang aan te wijzen. De
Noordelijke provinciën hadden in 1702, 1715 en 1717 te lijden van groote
overstroomingen, in 1712, 1744 en 1769 van veepest. Daardoor verminderden de
inkomsten van boeren en predikanten en kwamen minder studenten aan, omdat de
ouders de kosten niet konden betalen. Dergelijke catastrophen, ook de gevolgen
van oorlogen, beleg en woelingen, deden zich vooral voelen in kleine steden, waar
weinig studenten uit de eigen bevolking voortkwamen, voor wie de kosten miniem
bleven en in zulke tijden leefde meer dan de helft der studenten van een beurs. Er
konden nog allerlei andere omstandigheden meewerken, bijv. vrijzinnigheid van
hoogleeraren in de theologie, waardoor de bij hen afgestudeerden geen kans hadden
op een beroep en aldus een waarschuwing vormden voor de na hen komenden om
liever
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naar elders te gaan. Ook radicale bezuinigingen, zooals in verschillende plaatsen
na 1672, inkrimping van het aantal hoogleeraren, zooals te Franeker in de tweede
helft der 18e eeuw, deden dadelijk hun weerslag gevoelen, zelfs zoodanig dat er
niet eens voldoende aanvraag was om alle beurzen uit te geven.
Leiden was het meest in trek, de academie had door heel Europa een uitstekenden
naam en het gaf cachet daar gestudeerd te hebben. Er heerschte ook meer vrijheid
van opvatting dan aan de kleinere Nederlandsche academiën, omdat de Curatoren
er op uit waren van Leiden een soort vrijplaats te maken, waar Kerk en Synode niets
te zeggen hadden en het Statengezag alleen in uiterste noodzaak werd te hulp
geroepen. Zij zorgden er voor, dat er steeds geleerden van wereldvermaardheid
aan verbonden waren en geen faculteit ooit lang ledige leerstoelen vertoonde,
hetgeen - we merkten het reeds op - Harderwijk en Franeker wel te zien gaven.
Ook ons Vorstenhuis leverde studenten aan verschillende universiteiten en in dit
opzicht is de studie van H.K.H. Prinses Juliana te Leiden de voortzetting van een
traditie. We noemden reeds terloops leden van den Frieschen tak der Oranjes, wier
portretten de Franeker Senaatskamer sieren konden. Leiden heeft Justinus van
Nassau zien inschrijven, tegelijk met Johan, den vader van Hugo de Groot. Maurits
ging met zijn neven, de graven van Nassau en Van den Bergh, eerst naar Heidelberg
en toen naar Leiden en woonde in het Prinsenhof. Frederik Hendrik schreef in 1594
in en studeerde o.a. historie, mathesis en rechten, maar zonder sport en
wapenhandel te verwaarloozen. Willem III ging in 1659 naar Leiden met Constantijn
Huygens als geleider en bleef er drie jaar. Te Utrecht kwamen Jan Willem Friso in
1701 en Willem Karel Hendrik Friso in 1707 aan, na hun studietijd te Franeker.
Willem V werd buiten de Hoogeschool onderwezen door den Leidschen hoogleeraar
in het natuur- en volkenrecht Andreas Weiss; de erfstadhouder zond zijn zoon
evenwel naar de academie.
Aanzienlijken kwamen van ver over de grenzen om hun studie te Leiden te
voltooien. Kan Utrecht o.m. wijzen op de inschrijving van Maurits, Eduard en Philips
van de Paltz, Leiden heeft een lange rij van vorstelijke vreemdelingen gezien.
Frederik Hendrik van Bohemen, zoon van den Winterkoning, kwam er in 1623,
tegelijk met graaf Hendrik van Nassau; na hem nog zijn jongere broer, verder de
paltzgraaf Frederik Lodewijk, en Frederik Willem, de latere keurvorst van
Brandenburg. In 1627 kwam Rodriguo, hertog van Württemberg met twee
gouverneurs en een aantal dienaren. In 1654 arriveerde de Poolsche
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graaf Martinus Plauen. Uit Rusland kwamen in 1631 de graven Stanislaus Moravits,
Alexander Michael en prins Radzivil met hofmeester, paedagoog, hofredenaar en
edelknapen, die allen student werden. Uit tal van Duitsche vorstendommen kwamen
edelen, zooals Simon VI van Lippe in 1648, leden van de vorstenhuizen Mecklenburg,
Waldeck, Hessen, Anhalt, Oldenburg, enz. De lagere adel volgde het voorbeeld,
zoodat hun aantal in één jaar soms vijftig bedroeg. Zij studeerden gewoonlijk politica,
mathematica, historie en rechten, of kwamen op den roem van een bijzonderen
letterkundige of taalkundige af om de eer te genieten hem gekend of gehoord te
hebben. Vooral onder Heinsius kwamen er veel vreemdelingen studeeren, toen
Heurnius en Sylvius met hun onderwijs in de practische geneeskunde tegelijk een
attractie waren.
Bij de bevolking stonden de Duitschers niet altijd evenzeer in de gunst; de
straatjongens - zoo noodig door hun ouders beschermd - scholden hen voor ‘mof,
mof, hazekop’, ofschoon zij toch wel alle vrijheid van leven en denken genoten. Veel
meer in de gratie waren de Sileziërs, speciaal sinds zij in 1666 te Leiden een groot
vuurwerk hadden gemaakt en afgestoken bij gelegenheid van de feestelijkheden
na den vierdaagschen zeeslag. Deze Sileziërs studeerden evenals de Polen en
Denen gewoonlijk eerst te Franeker, volgden dan te Leiden colleges in geschiedenis,
botanie, meetkunde e.d. en namen tegelijk de gelegenheid waar om hun opvoeding
te voltooien met studie van moderne talen, waarvoor genoeg leeraren waren, met
paardrijden, schermen en dansen, met wapenhandel, teeken- en schilderlessen,
terwijl zij gelegenheid hadden uitstapjes in de omgeving en naar Brabant te maken.
Kortom, Leiden was voor zeer velen de plaats om de slotacte der studie en opvoeding
af te werken. Dat bracht den Leidenaren een ruime bron van inkomsten, want de
edelen uit Duitsche landen, Scandinavië en Rusland plachten royaal met hun
geldmiddelen om te springen. Wel waren ze dikwijls ook lastig en twistziek en voor
de Nederlanders gewoonlijk geen geschikt voorbeeld ter navolging.
Uit Zuidelijker landen kwamen weinigen. De Spaansche Nederlanden leverden
na de 16e eeuw geen studenten, maar daartegenover begon het aantal Franschen
iets belangrijker te worden sinds Lodewijk XIV op draconische wijze tegen de
protestanten optrad. Geloofsvervolging elders bracht de Republiek studenten aan,
bijv. ook uit Oostenrijk en Hongarije (Zevenburgen), verder kwamen Engelschen
en Schotten veel, die na de Duitschers wel een der meest vertegenwoordigde naties
waren. Utrecht had in 1693 wel 70 à 80 Engelsche en Schotsche studenten, terwijl
een fonds van 20.000 gulden speciaal voor Hongaren en Zweden
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bestemd werd. Alles bijeen waren er soms hier en daar bijna evenveel vreemdelingen
als Nederlanders, maar men moet daarbij nimmer vergeten, dat velen hoofdzakelijk
kwamen voor hun plezier of om de eer te genieten en dat vooral vorstenzonen met
hun uitgebreid gevolg slechts korten tijd bleven. Dat dit speciaal in de 17e eeuw het
geval was, geeft nog eens ten overvloede een verklaring voor vermindering der
inschrijvingen in de Alba academica in de 18e eeuw.

Het voormalige academiegebouw te Groningen, afgebroken in 1846
Naar een gravure in Het voormalige en tegenwoordige Academiegebouw, 1850
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Prof en student
Bij alle aantrekkingskracht, die een beroemd geleerde op de studenten uitoefende,
bij allen eerbied, dien men der wetenschap toonde, was het respect voor de
professoren, vooral in de 17e eeuw, over het geheel niet bijster groot, ja, de driestheid
der jongelui ging niet zelden alle perken te buiten. Ten deele lag dat aan de
hoogleeraren zelf, die door hun onderlinge ruzies maar al te vaak zich weinig
indrukwekkend gedroegen en dikwijls ook zelf te weinig met kracht tegen
buitensporigheden optraden, zooals met name te Groningen meermalen het geval
is geweest. Vooral aan de kleinere academiën, waar lage tractementen het den
professoren noodzakelijk maakten als bijverdienste studenten bij zich in huis te
nemen, waar de afstand tusschen hoogleeraar en student geringer was en het
gebrek aan afleiding sneller aanleiding tot baldadigheden gaf om den tijd te dooden,
vinden we die ‘insolentiën’.
Bij hoogere tractementen, waardoor de hoogleeraren beter volgens hun stand
konden leven, werden dergelijke verhoudingen eerder vermeden. Zij behoefden
dan niet in een tweederangsstraat te wonen in onooglijke huizen, en geen
kostgangers te houden. Het was dan ook mogelijk geleerden van het eerste plan
te krijgen, tegen wie de jongelieden opzagen en voor wie zij respect hadden. Goede
tractementen, die voldoende stegen met de behoeften van de tijden, had zeker
Leiden, waar in den loop der 17e eeuw 2000 gulden en meer gewoon was.
Daartegenover stak Harderwijk mager af, dat toen gewoonlijk 550 gld plus vrije
woning gaf en bovendien herhaaldelijk door gebrek aan contanten achterstallig was.
Wel was het leven er goedkoop, doch een dergelijk minimaal bedragje deed ieder
het eerste beroep naar elders aannemen zoodat Harderwijk een soort proeflokaal
en zeef was, waar achterbleef, wat beneden de middelmaat stond. Slechts weinigen
waren honkvast en werden voor het afslaan van een beroep beloond met een kleine
tractementsverbetering. In 1652 stegen de tractementen tot 750 à 1000 gld. en
omtrent 1668 kreeg men 800 gld. met vrij wonen, waarbij gerekend moet worden
een eeregeld van de studenten voor bijzondere colleges - toch nog altijd
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een bescheiden bedrag, daar het aantal studeerenden gering bleef. Ondanks het
geroemde goedkoope leven in het stadje hielden professoren zonder eigen vermogen
studenten in den kost en konden er dan nog geen dienstbode op na houden, zeker
niet voldoende van hun inkomen uittrekken om zich een behoorlijke bibliotheek of
instrumentarium aan te schaffen. De reeds geschetste moeilijkheden met het subsidie
der kwartieren maakte herhaaldelijk zelfs voor die bedragen de uitbetaling precair.
Nog in de achttiende eeuw varieerden de salarissen - nominaal! - tusschen 600 en
1000 gld. en was 1300 gld. het hoogste, wat ooit werd toegezegd.
Franeker begon met ten hoogste 600 gld., betaalde in 1675 700- 1000 gld. en
gaf maximaal 1600 gld. Groningen was iets royaler. Daar begon men in 1614 met
800 à 1000 gld. en beriep Gomarus op 1200 gld. met vrij wonen, terwijl ca. 1670
tractementen tot 1600 gld. voorkomen. Te Utrecht werden de eerste hoogleeraren
benoemd gemiddeld op 1000 gld. met vrije woning en emolumenten, zooals ‘eerewijn’
(30 gld.), tabberd- en examengelden. De tweede jurist, die er in 1635 aan de Illustre
school werd benoemd, Schotanus uit Franeker, ontving 1200 gld., waarvoor hij vier
uur rechten moest geven; voor twee uur college in de wiskunde werd hem een extra
toelage van 300 gld. betaald. De gewone tractementen waren daar in de 17e eeuw
1000-1600 gld. Het meest ontvingen de theologen, die ook predikbeurten in de stad
moesten waarnemen en geen gelden voor private colleges ontvingen; het minst
hadden de medici, die er nog een practijk bij waarnamen en niet alleen een
consultatieve. Voor extraordinarii werden slechts enkele honderden guldens
uitgelegd.
De Leidsche tractementen zijn in de eerste decennia ook laag geweest en werden
bovendien nog slecht uitbetaald. Er was geen regel voor, het Curatorium moest met
5000 gulden rondkomen en bood bedragen, waarvoor het meende geschikte krachten
te kunnen bekomen, al naargelang de omstandigheden 200 tot 700 gulden. Ook
waren toen professoren gedwongen studenten bij zich te nemen, temeer omdat de
eerste hoogleeraren meest doodarme vluchtelingen waren, die met een groot gezin
aankwamen. Zij moesten van gemiddeld 400 gulden rondkomen, wat niet eenvoudig
bleek, omdat het leven in Holland verre van goedkoop was en sommigen moesten
zelfs ondanks extra giften bij opdracht van werken en carmina naar hun vaderland
terugkeeren. In dit verband noemen we het droevige voorbeeld van Sturmius (een
theoloog), die in 1584 met steun der studenten aan Curatoren vroeg om reisgeld
voor zijn gezin met zes kinderen en afdoening zijner huurschuld, terwijl de
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Academische gehoorzaal te Leiden in 1715
Naar de gravure op het titelblad van Boerhaave, Sermo academicus De comparando certo
in physicis, 1715

hoogleeraar in het Hebreeuwsch Renecherus in een onaanzienlijke straat op een
armoedige kamer moest wonen en ondersteuning genoot.
Eerst toen na de sinds Fruin beroemde ‘tien jaren’ Holland er beter voorstond en
geldmiddelen ruimer beschikbaar waren, begon Leiden steeds meer te bieden om
zich van de allerbeste krachten te verzekeren. Dan komen nog in de negentiger
jaren der 16e eeuw salarissen van 1200 gulden voor.
Dikwijls evenwel hadden hoogleeraren het aan hun levenswijze te wijten, dat hun
financiën er slecht voorstonden. De Franeker professor Nic. Blancardus († 1703),
die op zijn ouden dag nog al te intieme
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relaties met zijn dienstbode bleek te hebben, verschafte zich extra geldmiddelen
door boeken en manuscripten uit de bibliotheek te verkoopen. En meer dan een
van hen, wier deftige conterfeitsels prijken in een Senaatskamer of eerbiedwaardigen
foliant, ging zich dermate te buiten aan het goede der aarde, dat ook extra toelagen
niet in staat waren zijn eeuwigdurend geldgebrek te overwinnen. Ook dat was niet
bevorderlijk voor hun prestige, te minder omdat zij zich om hun geldgebrek door
studenten op drinkgelagen lieten noodigen en van dezen geld aannamen.
Baudius, sinds 1618 hoogleeraar in de rechten en geschiedenis te Leiden en ons
beschreven als ‘een uitmuntend Latijnsch dichter, doordrongen van de schoonheid
der letterkunde van de oudheid, een der uitgelezendste vernuften van zijn tijd,
verheven en beschaafd, tot teeder toe in zijn brieven, vol elegance in zijn stijl’ was
een der beste kroegloopers. Hij liep eens door de Breestraat naar het bierhuis de
Hemel, ontmoette onderweg zijn collega Arminius en riep dezen toe: ‘Eo per viam
1)
2)
latam ad coelum’ . Een andermaal voegde Arminius hem toe: ‘Pestis Academiael’ ,
3)
waarop Baudius, doelend op den kerkstrijd, prompt antwoordde: ‘Pestis ecclesiael’ .
Baudius is dan ook gestorven aan de gevolgen van zijn bacchanaliën, zij het vol
berouw over zijn zonden en gebreken. En evenals hij gingen vele anderen zich te
buiten: Lipsius, die voor de beste Latinist van zijn tijd gold, werd ernstig ziek
tengevolge van een bacchanaal; de theoloog Cuchlinus, de buitengewoon
hoogleeraar in de rhetorica Bredius - de beroemde Latinist van Franeker en daarna
van Leiden -, de hemelhoog geprezen Scaliger, zij allen waren lustige drinkebroers.
Van Heinsius werd verteld, dat hij dientengevolge soms geen college kon geven en
de studenten dan op de deur schreven: Daniel Heinsius non legit hodie propter
hesternam crapulam (Heinsius geeft vandaag geen college wegens zijn roes van
gisteren).
Het meest afbreuk aan hun prestige deden wel de twisten der hooggeleerden
onderling, soms om de kleinste kleinigheden, al werden zij meermalen door Curatoren
aangemaand de onderlinge eendracht te bewaren, speciaal op geloofspunten, en
elkaar bij het onderwijs niet te ergeren, eventueel geschillen terstond ter kennis van
den Senaat te brengen, waar zoo noodig de tusschenkomst der Staten kon worden
ingeroepen.
Dat de controverse Gommer en Armijn jarenlang fulminaties van de catheders af
met zich sleepte, kunnen wij begrijpen in dien voor theo-

1)
2)
3)

‘Ik ga langs een breeden weg naar den hemel’.
‘Pest van de Academiel’
‘Pest van de Kerk!’

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

53
logische geschillen zoo gevoeligen tijd, eveneens dat de tegenstelling tusschen de
philosophie op Aristoteles gebaseerd en die van Descartes in heftige bewoordingen
op college besproken werd. Er waren echter ook andere geschillen van lagere orde,
die beter vermeden hadden kunnen worden. Te Franeker waren er reeds vóór 1600,
juist in den moeilijksten tijd, twisten en heftig waren de ruzies om den hoogleeraar
Roggius, bij wiens inaugureele rede geen student tegenwoordig wenschte te zijn.
De introductie van den jurist Van den Sande bracht nieuwe moeilijkheden: eenige
collega's weigerden hem naar het auditorium te begeleiden, Drusius ging er voor
de stad uit en Auletius werd in den nacht van 6 op 7 September opgelicht op last
van burgemeesters en raden om onheilen te voorkomen. Vier hoogleeraren
beklaagden zich bij de Staten over hoon, beleediging en vervolging van de zijde
der magistraat ondervonden wegens het uitstellen der introductie. De Staten van
Friesland besloten dan ook de universiteit slechts te continueeren ‘mits dat de
abusen aldaer sijnde wechgenomen worden’.
Wat Groningen betreft dateeren de oneenigheden onder de hoogleeraren
hoofdzakelijk van 1648. Op 23 Februari van dat jaar verweet Schoockius aan
Andreae, dat hij de studenten tegen hem opzette en dat hij hem de logica wilde
ontnemen, en beklaagde zich daarop bij de Curatoren. Andreae noemde die
aanklacht natuurlijk vuige laster en noodigde hem allerminst vriendelijk uit het bewijs
te leveren. De Senaat behandelde de zaak in een zitting, waarvan naar getuigenis
van Jonckbloet de anders zoo deftige Latijnsche notulen duidelijke sporen van de
heftige discussie vertoonen. De Senaat verzocht beiden hun grieven duidelijk
geformuleerd aan den Rector voor te leggen, waarvoor Schoock niet veel voelde,
reden voor den ander om er des te sterker op aan te dringen. De Senaat heeft toen
weten door te zetten en het geschil bijgelegd.
Iets later was er weer oneenigheid en wel onder het rectoraat van Deusing. Deze
maande de Senaatsleden aan om wat beter op tijd ter vergadering te verschijnen,
waarop Steinberg tegen hem uitvoer. Kort daarop, bij een examen, maakte hij den
Rector aanmerking over de verdeeling der gelden en verweet hem oneerlijkheid,
hetgeen aanleiding gaf tot een heftige discussie, die op de Curia werd voortgezet
en bij welke gelegenheid een aantal toehoorders den Rector uitjouwde. Nu was
Steinberg een lastig mensch, die met niemand vrede kon houden, zelfs niet zijn
vroegeren vriend en medestander, dien hij een schurk noemde en den strop
toewenschte, daar hij het leven van zijn vrouw verkort zou hebben, terwijl hij er in
1648 ook van verdacht werd
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studenten op te stoken om bij zijn collega's de glazen in te gooien. De studenten
stonden grootendeels aan zijn kant, omdat hij nooit in den Senaat kwam, als over
iemands wangedrag geoordeeld moest worden en daarna liet doorschemeren, dat
het vonnis wel zachter geweest zou zijn, als hij het maar voor het zeggen had gehad.
Deze Steinberg nu werd in 1652 zelf Rector. Eenige studenten gaven toen
lofverzen op hem uit, die de Senaat als schandelijk afkeurde en bij een later vonnis
injuriosa et scoptica genoemd en door den pedel ten overstaan van den Senatus
Amplissimus verbrand werden. Steinberg maakte het nu zoo bont, dat zijn collega's
hem niet meer ter vergadering wenschten toe te laten, waarop hij zich met een
schotschrift tot de Curatoren wendde. Op openbare disputen nam hij de gelegenheid
te baat om anderen een veeg te geven en door sarcastische opmerkingen de
studenten tegen zijn collega's in te nemen. Door den toon, dien hij gebruikte, ging
de goede geest steeds meer te loor en kwam er een ruziespheer. In April 1649 had
de Rector zich reeds in den Senatus Amplissimus (waarbij dus de Curatoren
aanwezig waren) in een lange rede over de toenemende baldadigheid der
jongelingschap beklaagd, tegenover welke het Curatorium den professoren de hand
boven het hoofd moest houden, maar op de eerste plaats drong hij er op aan naar
middelen om te zien, waardoor de eensgezindheid onder de hoogleeraren kon
worden hersteld, opdat de studenten daarin geen aanleiding konden zien voort te
gaan met hun brutaliteit of vertrouwen op straffeloosheid. Dan zou er verzoening
komen, maar eerst werd een met zware straffen dreigend edict opgesteld en gedrukt
ad valvas aangeplakt. Dit edict was, zooals te Groningen gebruikelijk, feitelijk niet
zoo vervaarlijk, allen ontziend, gemoedelijk, vaderlijk en breedsprakig, en derhalve
weinig geschikt om het bedoelde effect te sorteeren. Het bleef dus zoo onrustig, dat
zelfs de maaltijd bij de rectoraatsoverdracht van Augustus 1649 er om uitgesteld
moest worden. Schoockius hield nl. bij die gelegenheid een rede De Modestia,
waardoor allen zich beleedigd voelden, hoewel hij ijverig betoogde, dat hij alleen
Utrechtsche collega's op het oog had, zoo weinig overtuigend echter, dat hij moest
beloven dit bij den druk duidelijk toe te lichten.
Nagenoeg alle professorale oneenigheden vonden hun oorzaak in jalouzie,
speciaal als de een op het terrein van den ander kwam. Theologen en philosophen
maakten niet zelden aanspraak op hetzelfde vak, bijv. de metaphysica. Franeker
levert daar voorbeelden van. Zoo toen in 1670 de student Swellingh onder prof.
Grau, die de mathesis onderwees, een disputatio cosmologia zou houden en een
naijverig collega
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het zoover wist te brengen, dat het dispuut herdrukt moest worden met weglating
der theses ‘die mere physica en gheen mathematica zijn.’
Een netelige en niet zoo gemakkelijk op te lossen situatie deed zich aan dezelfde
academie in 1688 voor, en wel ‘nopens seecker corollarium, in dese termen gestelt
agter een dispuut van den Heere Huber, defendens zijnde Jacobus Diericks, juris
studiosus: studiosi habent electionem utrum coram suo Rectore an Magistratu velint
1)
conveniri’ . Deze stelling was niet betwistbaar van Romeinsch-rechtelijk standpunt.
Er was echter kort te voren een vonnis gewezen en uitgevoerd tegen een student,
die geweigerd had zich te laten inschrijven om zich daardoor aan de academische
tucht en rechtspraak te onttrekken. In verband daarmee zag de Senaat er een aanval
op zijn jurisdictie in en eischte voldoening van den hoogleeraar Huber, die de these
had laten stellen en er klaarblijkelijk zijn meening mee weergaf. Huber betuigde
onder aanbod van eed, dat hij er geen deel in had en zich zelfs niet zeker herinnerde,
of hij de drukproef wel had gezien, zoodat er niet anders te doen viel dan Huber
‘van malitie vry te keuren’ en den defendens Diericks ter verantwoording te roepen.
Met diens verklaring ‘van geen quaede intentie met dat corollar te hebben gehadt,
ook de Senatus geenszins te willen weygeren...... gehoersaemheydt’ namen de
heeren genoegen, mits de betreffende pagina uit den druk verwijderd werd.
Maar nu waagde Huber het, eerst in domestico auditorio ‘na voorgaende expresse
bekentmakinge, en daernae door een publijcke geschrift aen de Academie en de
Burs aengeplackt sijnde’, toch dat aanstootelijk genoemd corollarium te verdedigen.
Men begrijpt, dat de geleerde vergadering terstond te kennen gaf, dat daardoor ‘de
academische jurisdictie ten hoogsten gelaedeert en de authoritas Senatus grootelyxs
gevilipendeert is, jaa selfs (Huber) heeft soecken 't decretum van de Senatus judicialis
uyt cracht van commissie van de Senatus generalis, ter oorsaecke van voorscr.
corollarium genomen, onrechtmatigh en voor gansch ongefundeerd te houden en
van ineptie te accuseren’. Prof. Van Eck moest een verweerschrift opstellen; Diericks
procedeerde bij het Hof tot restitutie van het blad, maar werd in het ongelijk gesteld.
Toen hij daarop begon zijn koffers te pakken om de academie te verlaten, liet de
Senaat hem voor een schuldvordering van den drukker gevangen zetten. Er kwam
inmiddels op zijn naam, maar naar hij volhield buiten zijn medeweten, bij het Hof
een request in tegen den Senaat ‘geheel vervult met opgeraepte verdichtsels en
vol goddelose

1)

‘Studenten hebben de keuze, of zij voor hun Rector, dan wel voor de schepenbank terecht
willen staan’.

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

56
leugens’ en het is niet onmogelijk, dat hier Huber aan het werk is geweest, want
voor dezen zat er geldelijk belang aan vast. Hij liet nl. toe, dat niet-ingeschreven
studenten zijn privatissima volgden, hoewel dat volgens de academiewetten verboden
was; voor deze private colleges nu werd betaald. Het is daarom zelfs zeer
waarschijnlijk, dat Huber wel degelijk de bewuste these aan Diericks in de pen heeft
gegeven en die opzettelijk tegen den Senaat richtte om er zijn eigen belangen mee
te dienen.
Tusschen de professoren in de theologie was de verhouding altijd 't slechtst. Het
heeft geen zin hier alle dogmatische twisten op te halen, die op catheder en kansel
werden uitgevochten; het odium theologicum was nu eenmaal het kenmerk dier
dagen. Het was een echte ketterjagerij onder elkaar, die op de hoorders oversloeg,
waarmee ieder den ander het leven ondraaglijk maakte en waar we ons nu liever
buiten houden. Een enkel feit kunnen we echter wel aanstippen. Te Groningen
schold de driftige en twistzieke Samuel Maresius sinds 1665 zijn collega Jacobus
Alting voor ketter, wat partijschappen veroorzaakte onder de studenten, die al
evenzeer op elkander gebeten waren. Maresius schilderde op zijn colleges Alting
als een verleider, waarbij de ander het niet liet, met het gevolg, dat studenten, die
liever herrie vermeden, naar elders trokken, tot schade van de academie.
Soms waren het kinderachtigheden, waarin de ruzies zich uitten. In 1708 scholden
twee Groningsche professoren in de medicijnen, Muyckens en De Moor, elkaar voor
dronkaard en onkundig; de een zei, dat de ander patiënten aderliet om ze te dooden
enz., Muyckens schold De Moor voor ‘een quastige man met een befje en mantel
gaande’. Daarop volgde het woord leugenaar in alle toonaarden. Er kwamen
choquante brieven te voorschijn. De een zei, dat de ander een dienstbode Anna
had, die hem 's morgens om vier uur wekte, de ander vertelde dat zijn collega 's
morgens om vier uit een tuin kwam......
Kleingeestig konden twisten over den voorrang zijn. Te Leiden zou in 1725 het
derde halve eeuwfeest gevierd worden. De academie had een periode van grooten
bloei achter den rug met mannen als Boerhaave, 's Gravesande en Govert Bidloo,
den superintendant-generaal over alle doctoren, apothekers en chirurgijns van de
Republiek en Engeland, terwijl ook minder algemeen bekende figuren een grooten
kring van leerlingen trokken en medehielpen Leidens naam te vestigen over heel
de wereld. Op den vooravond van het feest ontvingen de getabberde curatoren,
burgemeesters, schouten en schepenen de gedeputeerden der Staten. Op den
eigenlijken dag werden deze door de schutters met
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geroffel afgehaald, naar het stadhuis begeleid en daarna met de magistraat tusschen
hellebaardiers in door de Koorsteeg naar de versierde Pieterskerk gevoerd. Het
orgel speelde, afgewisseld door keteltrommen, trompetten, violen en bassen;
Fabricius hield een lange oratie en Burmannus las een toepasselijk Latijnsch gedicht
voor. De feestvierenden trokken daarop naar de Doelen, waar een kostbare maaltijd
stond aangerecht, door een Franschen kok bereid. Alle gasten waren tegen half
vier aanwezig, behalve...... de hooggeleerde heeren. Zij waren uitgenoodigd en hun
stoelen stonden gereed, maar zij verschenen niet. Het bleek, dat zij gehoord hadden,
hoe de schepenen aan tafel den voorrang hadden boven hen en iets dergelijks
namen zij hoogst kwalijk. Er werden boden gezonden naar de proffen, die in het
academiegebouw mopperend bij elkaar zaten, doch zij waren niet over te halen en
de magistraat moest met de gedeputeerden alleen de dure schotels verwerken.
Van Franeker hebben we verschillende voorbeelden van netelige kwesties omtrent
rang en orde, die aanleiding gaven tot hoogloopende twisten met de stadsregeering,
wanneer een of andere plechtige gebeurtenis aanstaande was. In verband hiermee
werd 17 November 1643 het volgende besluit genomen: ‘De magistraat vernomen
hebbende dat de wederkompste van sijn Excellentie onsen genadigen Heere ende
Stadhouder voorhanden is, ende sich erinnerende dat de professoren voormaels
ende bijsonder in het verleden jaer bij het arriveren ende verwillekomen van
welgedachte sijne Excellentie, boeven de voorige gewoonte en behooren, sich
hebben ingedrongen, den magistraat voorgeloopen en in het geleyden van
meergedachte sijne Excellentie via racti ende met groote confusie de rechterhandt
geusurpeert; hebben eenparichlijck, omme soodanige onbehoorlijcke attentaten,
meerder confusie ende alle andere inconvenienten ende impertinentien daer uyt
voor te coomen, geresolveert, t zelve doende mits deezen, dat in de aanstaende
verwillekoming, als oock naemaels, zulx niet toegestanden zal werden; dan dat in
dezelve ende dies gelijcken onthaelingen van vreemde heeren de magistraat den
voorganck (gelijck zulx tot noch toe den professoren in actibus academicis
toegestanden is) ende daer inne hem recht ende jurisdictie mainctineeren met
soodanige middelen, als nae eysch ende gelegentheit van tijdt noodich bevonden
sullen worden te behooren’.
De magistraat ontwierp een regeling, die niet afdoende werkte, want later besloot
de Senaat nog die professoren, ‘welke bij de begrafenis der wed. Fullenius den
voorrang aan de Tribuni plebis’ afstonden, te beboeten met twaalf gulden. Bij
gelegenheid van het inhalen van den
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Stadhouder werd door Gedeputeerde Staten beslist, dat aan den magistraat ‘als
sijnde een integreerend lidt van dese souveraine provincie’ de rang boven de
professoren toekwam. Sindsdien werd er nog gevochten over voorrang bij zuiver
academische aangelegenheden en zoo werd in 1677 uitgemaakt, dat bij begrafenis
van academieleden de Senaat voor zou gaan, eveneens op maaltijden bij promotie,
introductie en dergelijke. Harderwijk stond nog in de 18e eeuw voor dergelijke
moeilijkheden: hier weigerde de Senaat eens de begrafenis van een student bij te
wonen, omdat de magistraat vóór zou gaan; een andermaal besloten de professoren
niet mee te loopen, wanneer zij alleen als Hooggeleerde en niet als Weledele en
Hooggeleerde Heeren werden afgelezen.
De Friesche patriot Kamminga heeft met dat eeuwige getwist later den draak
gestoken. Hij schrijft ergens: ‘Ik herinner mij nog, dat ten tijde toen een Hooggeleerde
en tegelijk Edele Achtbare een Academiestad bestierde, er een verschil ontstond
tusschen de Hooggeleerden en Edel Achtbaaren. De eersten wilden, dat hunne
persoonen op de preekstoel, in de beveeling aan God, vóór den Magistraat moesten
gaan, en grondde haar eisch op de gewoonte, dat men hunne gemalinnen
Mevrouwen noemde. De tweeden beweerden, dat, door dien zij de stad bestierden
(alhoewel hunne vrouwen niet hooger dan met de naamen Juffrouwen genoemd
wierden), zij de voorrang moesten hebben. Dit had ten gevolge, dat God een
geruimen tijd door Dominé geen bescheid kreeg van alle die hooge magten’.
Niet minder last gaf de rang der hoogleeraren onderling. Gedeputeerden van
Friesland hadden daaromtrent voor en na kleingeestige geschillen te beslechten
en besloten daarom voor het vervolg en om allen twijfel te voorkomen te beslissen
dat de rang dadelijk bij aanstelling zou worden vastgelegd of geregeld bij het vooraf
door Curatoren goedgekeurd inaugureel programma, wanneer meer dan één zijn
intrede deed op denzelfden dag, en wel in dier voege, dat de volgorde, waarin de
sprekers zouden optreden, tevens hun rang aanwees. Dat ook dit niet afdoende
vrede en rust waarborgde, blijkt uit het spektakel tusschen Lambergen en Camper.
Laatstgenoemde was 18 September 1749 benoemd tot professor philosophiae,
24 October van hetzelfde jaar tot professor medicinae, anatomiae et chirurgiae;
Lambergen werd 13 December 1749 aangesteld tot professor medicinae. Zij hielden
hun inaugureele rede op denzelfden dag, Camper het eerst volgens programma,
zoodat geen twijfel over den rang behoefde te bestaan. Toch beweerde Lambergen
in 1752 in een
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brief aan Curatoren, dat aan hem de praeseance toekwam, omdat hij de oudste in
leeftijd was, eerder gepromoveerd, op denzelfden dag als Camper zijn
hoogleeraarsambt aanvaard had en benoemd was voor het geheele terrein der
geneeskunde, terwijl de ander beperkt bleef tot de ontleed- en heelkunde. Hij meende
verder ‘uit 't caracter van de Profr. Camper wel te kunnen opmaken, dat hieromtrent
van die kant geen veranderingh te wagten is, en egter in 't vervolgh diergelijke
arrogantien niet altijd meent te moeten lijden, vresende door sijn gedurigh stilswijgen
en inschiklijkheit van een eminent voorregt tegens de intentie van UEd. Mogende
door mijn eigen versuim berooft te sien’.
Dat de Curatoren niet terstond een beslissing namen, was oorzaak van veel
onhebbelijkheden en wrijving. Den 4en Februari 1752 zou nl. de lijkrede op Willem
IV gehouden worden en Lambergen wachtte nog steeds op antwoord. Vóór de
plechtigheid drong hij nog bij twee Curatoren op een uitspraak aan, maar dezen
achtten zich buiten de vergadering niet bevoegd. Toen daarop de professoren zich
in volgorde naar de kerk begaven, was Lambergen dwaas genoeg om Camper
voorbij te dringen en snel diens plaats in de bank te bezetten. In de eerstvolgende
Senaatsvergadering matigde hij zich wederom een hoogere plaats aan dan hem
rechtens toekwam, waarop de Rector het voorstel deed om den voorrang aan
Camper te laten tot de kwestie door Curatoren was uitgemaakt. Lambergen
protesteerde, waarop zijn getergde collega woedend werd en hem zonder stemming
over het voorstel af te wachten plotseling ‘met stoel en al uit sijne plaats’ zette.
Sommigen wilden al politie te hulp roepen, doch dit was niet noodig, daar de Rector
‘onder dreigementen van dit dadelijk ter executie te brengen, eijndelijk den Heer
Camper persuadeerde om los te laten’. Lambergen diende een klacht in bij den
rechter, en eischte excuus en vergoeding voor alle kosten. Hij won het proces voor
het Hof, waarbij Camper veroordeeld werd ‘ter sake reale injurie’ aan den klager 90
gulden te betalen met de kosten van het proces, en eerst de benoeming van
Lambergen te Groningen maakte aan de vijandschap een eind. De studenten zullen
zich inmiddels wel hoogelijk vermaakt hebben over deze komische uitingen van
jalouzie!
Dat zulke twisten omtrent den voorrang werkelijk serieus gemeend waren, begrijpt
men het best als men bedenkt, hoe deftig en gewichtig de professoren zich voelden.
Na het sobere begin waren zij tegen het midden der 17e eeuw zwaarwichtige
geleerden geworden, als een kaste van de maatschappij afgescheiden, zeer
achtbare, statige mannen, wat al te achtbaar en hoog in hun eigen oogen, in hun
roem tot boven de
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hemelen stijgend en voor een doodgewoon student niet meer te bereiken. Johannes
van der Waeyen te Franeker gedroeg zich als een vorst: door een rij van kamers
naderde men zijn studeervertrek, waar hij in een grooten blauw fluweelen armstoel
zat achter een tafel vol brieven met zware zegels. Driemaal moesten de studenten
diep voor hem buigen, mochten dan tot op zes pas naderen en gaan zitten om
complimenten te maken in sierlijke zinswendingen en na de ceremonie brachten
twee studenten den bezoeker naar buiten. Dergelijke geleerden lieten zich nooit
lang ophouden door een bezoeker, die nog niet in de wetenschap uitblonk.
Grootheden als Scaliger en Salmasius te Leiden kreeg een gewoon student nooit
te spreken, die bemoeiden zich alleen met sterren van de eerste grootte. Inderdaad
moeten voor die heeren - al waren lang niet alle professoren zoo - voorrangskwesties
van het allerhoogste belang geweest zijn! Dat onder dergelijke ruzies gewoonlijk
ook de colleges en de studie leden, behoeft geen betoog, maar gelukkig waren
zulke toestanden geen regel.
Zooals reeds terloops bleek, hadden de universiteiten vanouds vier faculteiten:
de godgeleerde, de rechtsgeleerde, de geneeskundige en en de philosophische.
Onder de tweede behoorde in de Middeleeuwen ook het kerkelijk recht, tot de laatste
rekende men grammatica, rhetorica, dialectica, mathematica, physica en ethica. De
eerste drie faculteiten noemde men facultates superiores, de facultas artium, later
ordo philosophorum genoemd, was het minst geacht.
Hierin schuilt één verschil met de tegenwoordige inrichting. Een ander was, dat
men alleen zorgde voor de gelegenheid tot het volgen van hooger onderwijs en
verder de keuze der vakken en de volgorde der studie geheel vrijliet, behoudens
enkele gevallen, waarin van de gegeven vrijheid een al te onverstandig gebruik
werd gemaakt. Men liet vrijwel alles over aan het eigen inzicht der studenten en
ieder kon de colleges volgen, welke hij verkoos en vakken combineeren, zooals hij
wilde. Gevolg was, dat de professoren onophoudelijk klaagden over verwaarloozing
der propaedeutische studiën, met name van de logica.
Alleen op de beursstudenten kon invloed worden uitgeoefend, omdat men hen
financieel in de macht had. Hun was het te Franeker verboden zich in de eerste
twee studiejaren met theologie, rechten of medicijnen te occupeeren en zij moesten
beginnen met zich te oefenen in Latijn, Grieksch, Hebreeuwsch, logica en rhetorica.
Van hun ijver en vorderingen moesten zij doen blijken door testimonia, door de
respectievelijke hoogleeraren af te geven, waartoe de professoren een register
aanhielden met last om ‘de vlijtige van de luyaerts te onderscheiden’ en om-
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trent hun bevindingen verslag uit te brengen aan Curatoren, zoo noodig ook aan
Gedeputeerde Staten.
Maar op papier ging dat beter dan in de praktijk. Chr. Schotanus, die te Franeker
hoogleeraar was van 1630-1671 en dus wel tot oordeelen bevoegd, klaagt over
‘d'ongeregeltheden en 't los leven dergene, die tot de heilige dienst des evangeliums
geeygent syn, en het meerendeels voesterlingen van 't vaderland; dewelcke haeren
tyd meest oft met onordentelyc studeren en versuymenis der philosophie en talen
(vliegen willende eer se vleugelen hebben) off in ledicheit ende drincken overbrengen,
ende alsdan, naer drie ofte vier jaren loopens, dringen tot den kerckendienst, vi et
comiseratione, met sulcke ongestuymicheyt, die niet en is te stuiten’. Bij anderen
zal de nalatigheid en de verwaarloozing der propaedeutica dan nog wel veel grooter
geweest zijn; overigens waren de professoren zelf ook wel eens slordig in het college
geven en moesten zij met bedreiging van boeten tot hun plicht geroepen worden.
Toch achtte men het over het algemeen wel gewenscht, dat de student ook
colleges hield buiten zijn eigenlijke vakken. Belangrijk in dat opzicht is een
Groningsche deductie van Curatoren dato 19 Juni 1773, waarin eenige opmerkingen
gemaakt worden over de inrichting der studiën. Daarin vinden wij o.a. het volgende:
‘Over het geheel schijnd het aan de Heeren Curatoren allesints toe, dat er te veel
uuren in meest alle de faculteiten zijn geoccupeerd en dat daardoor den studenten
de occasie wordt benomen om zich teffens in andere wetenschappen, welke hun
hoofdstudie uitmaakt, te oeffenen; weshalve de Heeren Curatoren by desen gemeend
hebben, t'zamen te overleggen, wat tot verhelpinge van dit defect zoude kunnen
worden aangewend; als bij voorbeeld, of niet alle de Heeren Professoren, die
systemata tracteren dezelve op een en het zelve uur zouden konnen stellen, dewyl
dog geen student tweederhande systemata ter zelver tyd behoorde te hooren’.
De professoren voelden zich door die opmerkingen schromelijk beleedigd en
antwoordden 13 Augustus breedvoerig, maar vrij bits: ‘Wanneer een student van
de zes jaaren, welken hij zich aan de Academie ophoud, in drie derzelver gelegenheid
heeft gehad de taalen, de historien, de Romeinsche en Grieksche antiquiteiten,
benevens de philosophie en derzelver partes te hooren en te cultiveeren, dan is hij
verplicht de drie overigen aan zijne hoofdstudie te wijden. En wanneer hij dan nog
zijnen tijd zou willen besteeden met op allerhande collegien te loopen, onder
voorwendsel van zich in andere wetenschappen, behalven zijne hoofdstudien, te
oeffenen, dan wordt zijne hoofdstudie
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in louter bijwerk herschapen en zoude ten laasten in rook verdwijnen.’ Ook met het
middel ter verbetering waren de heeren het niet eens en bestreden het als leidende
tot eenzijdigheid, die den student zou maken tot een ‘tranttrapper en compendiarius’.
Er kwam ook nog een ander belang om den hoek: ‘daarenboven zou dergelijke
inrichting het getal der studenten op de collegien merkelijk verminderen en het geven
van lessen zeer onaangenaam maken. In Duitschland, waar men in de faculteiten
vier, vijf, ses, ja neegen honderd studenten aan sommige Academien teld, kan het
houden der systemata op dezelve uuren zeer wel geschieden; maar hier kan zulks
niet worden ingevoert zonder aan zommige Professoren de onaangenaamheid te
doen, om voor een troupje van zeer weinigen, hetgeene hy te zeggen heeft, mede
te deelen, iet, dat wederom gevolgen na zich sleepen zal, onnoodig hier te melden;
maar over het geheel nadeelig aan de rust der Academie.’
Het hier gezegde gold wel het meest voor de theologie, waar de professoren ieder
hun eigen dogmatisch stokpaardje bereden en aanvulling door diverse colleges wel
gewenscht was. Er blijkt echter, dat de theologanten zelden belangstelling hadden
voor onderwerpen buiten de verplichte systemata, terwijl professoren zoowel als
Curatoren het volgen van meer colleges gewenscht achtten, echter de eersten
binnen het vak, de anderen daarbuiten. De vrees voor nadeel aan de rust der
academie bestond natuurlijk hierin, dat onder de studenten, indien de systemata
alle op dezelfde uren werden gesteld, zich partijschappen zouden vormen, ofwel
de een zijn collegezaal vol zou zien tot groote jalouzie van den ander.
De student in de theologie diende zich zeker in de eerste jaren te oefenen in de
oude talen en de wijsbegeerte. Te Leiden werd hij daarin twee en een half jaar
onderwezen en las o.a. Cicero,Terentius, Plautus(!), Homerus, Xenophon, Plato en
Herodotus. Met deze schrijvers te lezen, te repeteeren en er over te disputeeren
werd de basis gelegd voor meerdere kennis. De student liep philosophie bij
verschillende hoogleeraren, werd daarover nu en dan ondervraagd door den Senaat
en eventueel door den regent van het collegie, waar hij als beursstudent was
ondergebracht, regelmatig gerepeteerd. Eenmaal per jaar - op een Maandag na
Paschen - examineerden Curatoren hem in zijn theologische kennis, Hebreeuwsch,
Latijn en Grieksch.
De facultas philosophica bestond uit zeer heterogene deelen. Er werd eerstens
Grieksch gedoceerd, o.a. uit den Bijbel; Latijn lang niet altijd, omdat de
voorbereidende studie reeds alle aandacht wijdde aan de taal der wetenschap. Wel
behandelde nog een professor eloquentiae Ro-
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meinsche schrijvers ter ontwikkeling van den smaak. Grieksch werd dikwijls met
geschiedenis gecombineerd, Hebreeuwsch meestal door een theoloog gegeven,
hoewel overal in de eerste jaren afwijkende combinaties voorkomen - soms zeer
zonderlinge bij gebrek aan keuze, of wijl uit zuinigheid vele vakken aan één persoon
werden opgedragen. Zoo begon Leiden voor Hebreeuwsch met den veel drinkenden
en zwervenden Renecherus, tegen wien Arminius eens zeide: ‘Habes Renechere
1)
Mercurium in pedibus?’ en daarop ten antwoord ontving: ‘Et tu Armini diabolum in
2)
capite?’ . De volgende hoogleeraar in dat vak was Snellius, een bekwaam
astronoom, die om zijn vak Oostersche talen moest lezen, maar ‘de rudimenta van
het Hebreeuwsch niet verstond’. Verder behoorde tot de besproken faculteit de
Vaderlandsche geschiedenis, dikwijls door een hoogleeraar in de welsprekendheid
gedoceerd, en ook de eigenlijke philosophie, de logica en de metaphysica hoorden
hier thuis. Op dit terrein hadden de botsingen met de theologen plaats, vooral
wanneer, zooals te Leiden, de beproefde Aristoteliaansche philosophie werd
verdrongen door de leer van Descartes. Verder behoorden tot deze faculteit de
mathematische wetenschappen: physica, astronomie, wiskunde, terwijl aan de
kleinere universiteiten hier de meest zonderlinge combinaties vallen waar te nemen
bij gebrek aan krachten. Franeker is de academie, die er in deze faculteit speciaal
op ingesteld was ook landmeters, ingenieurs, wijnroeiers en vestingbouwkundigen
op te leiden door hoogleeraren in de wiskunde; Leiden benoemde in 1600 op
uitdrukkelijk verlangen van Maurits twee docenten in algebra en landmeten om
ingenieurs op te leiden met colleges, die in het Nederlandsch gegeven moesten
worden.
Vóór de uitvinding der boekdrukkunst dicteerden de professoren eerst hun tekst
en lazen daarna hun commentaren en bemerkingen op; aldus werd de geheele stof
doorgenomen, waardoor een volledige cursus uiteraard lang duurde. Na de uitvinding
van Gutenberg en Coster heeft de mogelijkheid om zelf litteratuur te raadplegen
den benoodigden tijd tot ongeveer de helft ingekort. Te Leiden moest nu volgens
de statuten ‘elcke faculteit haeren behoorlijcken cours uyt doceren en binnen den
tijd der drie, of uyterlijck vier jaeren absolveren’.
Aan Nederlandsche universiteiten waren de hoogleeraren niet geheel vrij in de
keuze van hun onderwerpen. Te Leiden moest door Rector, Curatoren en
burgemeesteren ‘gestatueerd worden, wat autheuren, boeck ofte materi elck
professor lezen zou’, te Utrecht waren zij aan

1)
2)

‘Renercherus, is Mercurius, de god der reizigers, in je gevaren?’
‘En jij, Arminius, heb je den duivel in 't hoofd?’
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de goedkeuring van Rector en assessoren gebonden, speciaal voor colleges in
theologie en philosophie, om verkondiging van niet-orthodoxe leeringen te
voorkomen. Nu en dan wisten de studenten echter via een verzoekschrift een hun
interesseerend onderwerp op het program te krijgen. De professoren mochten hun
lessen ook niet voorlezen, maar moesten uit het hoofd doceeren; of zij dat ook
werkelijk gedaan hebben, is een andere zaak. Het kwam ook dikwijls voor, dat de
hoogleeraren aan de Curatoren voorlezing uit een of ander boek voorstelden, wat
hun dan meestal genadiglijk werd toegestaan.
Een series lectionum was er oorspronkelijk niet; elke hoogleeraar prees met een
hoogdravend programma zijn voorlezing aan. De oudste Nederlandsche series is
van Leiden en dateert van 1587. Hier verscheen zij tweemaal per jaar, omdat de
cursus een half jaar duurde. TeFraneker werden de Ordines Lectionum sedert 1625
voor het zomer- en winterhalfjaar gedrukt; zij bevatten vóór 1794 uitsluitend de
publieke colleges en niet de private, die langzamerhand hoofdzaak werden.
De colleges werden viermaal per week, en wel op Maandag, Dinsdag, Donderdag
en Vrijdag, in de auditoria gegeven, waar de hoogleeraren dan deftig in tabberd
verschenen. De Woensdag en de Zaterdag waren vrij gehouden voor examens,
promoties, voor openbare disputen en voor enkele bijzondere colleges, terwijl op
deze dagen ook jonge doctoren lessen aan studenten mochten geven.
Zooals reeds opgemerkt werden de publieke colleges langzamerhand overwoekerd
door de private, die aan huis gegeven werden, hoewel de academiewetten ze
hoogstens als repetitoria kenden. Omstreeks 1750 waren de eerste zelfs vrijwel
geheel verdwenen of afgeschaft. Te Groningen beweerde men later ze om ‘zeer
gewichtige’ overbekende redenen te hebben laten vervallen. Welke die redenen
waren, wordt niet gezegd, maar de veronderstelling, dat ze bestonden in de
college-gelden, welke alleen voor privatissima verschuldigd waren, zal wel niet ver
bezijden de waarheid zijn. Toen Curatoren daar eens poogden die gelden af te
schaffen, protesteerden de professoren zóó heftig, dat het bij 't oude bleef. Stierf
een hoogleeraar vóór het einde van den cursus, dan werd het honorarium geïnd
naar rato van den tijd, gedurende welken het college gegeven werd; kwam echter
een student midden in den cursus te overlijden, dan moest toch het volle bedrag
voor hem betaald worden. Ook een student, die er uit gestuurd was of zonder geldige
reden weg bleef van een college, waarop hij had ingeteekend, was het volle pond
verschuldigd.
Te Franeker noemde men als motief om betaling voor private colleges
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te eischen de ervaring, dat ze anders niet gewaardeerd werden en vele studenten
er slechts verschenen om herrie te maken en de leergierigen af te leiden. Derhalve
viel in 1653 het besluit om op het voorbeeld van andere academiën ‘aliquid honorarii
quod labori et vacationi respondeat’ - eenig loon voor het werk - te vragen. Daarop
verviel men in 'n andere moeilijkheid, ‘dat de studiosi op veelerhande wyse de
Heeren Professoren, hare Institutores en Doctores, in 't exhiberen van de honoraria
soecken te bekorten, te defrauderen, jae geheel weigeren te betalen’; er zat toen
niets anders op dan terstond bij inteekening vooruitbetaling te eischen. Hoeveel
betaald moest worden blijkt nergens, wel dat het vaststellen van 't verschuldigde in
1692 commissoriaal is gemaakt door Gedeputeerden. De professoren van het
toenmalig Franekersch Athenaeum getuigden in 1816, dat volgens oud gebruik voor
colleges, die tweemaal per week werden gegeven, 9 tot 12 gulden verschuldigd
was, voor een college viermaal per week gehouden het dubbele daarvan, en de
regeering heeft toen deze bedragen op resp. 15 en 20 gulden gesteld. Te Groningen
werd vijf gulden per wekelijksch lesuur betaald, te Utrecht betaalde een student in
1778 dertig gulden per college.
Rumoer en twist op een college, waarvan boven sprake was, kwam wel meer
voor. De Staten van Holland vaardigden in 1659 expresselijk een placaat uit tegen
‘kloppen’ en ‘stampen’ op lessen, disputen, oratiën, met geldboete als straf voor de
eerste maal en royeering als lidmaat der academie bij herhaling. Te Amsterdam
zorgde op het einde der 18e eeuw een geestig groepje voor stoornis: daar hadden
D.J. van Lennep, Siegenbeek en Joan Melchior Kemper zich een aparte tafel
toegeëigend op de colleges van Wyttenbach, produceerden daar epigrammen op
hun medestudenten en gaven die terstond door, wat de rust op de colleges niet
bepaald ten goede kwam. De beleedigden verbonden zich tot de ‘Ridders van het
Groene Lint’, die ook werkelijk een lint om den hals droegen. De meest gebruikelijke
stoornissen, vooral in de voorafgaande eeuw, waren minder geestig, want niet
zelden moest een college onderbroken worden voor een vechtpartij, of ook omdat
een aantal weetgierigen met veel drukte te laat binnenkwam. Sommige lessen
begonnen ook wel wat erg vroeg: om zeven uur present zijn was wel eens wat veel
gevergd, hoewel onze voorouders in het algemeen wel meer gewend waren aan
vroeger naar bed gaan en vroeg opstaan. De gewone collegetijden liepen van 8 tot
11 uur en dan van 12 tot 4 uur. Hiervan waren in den winter de vroege ochtenduren
de meest onaangename, want al zorgde de pedel voor verlichting op kosten der
studenten, gestookt werd er in de auditoria nooit; bij groote koude werden
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eenvoudig de lessen gestaakt en was er dus vacantie voor ijssport.
De vacantietijden waren overal verschillend. Voor Franeker werd in 1601 volgens
art. 60 der leges door Rector en Assessoren in overleg met gedeputeerden als
vacantie vastgesteld acht dagen in het begin van Mei (den verhuistijd), een
Kerstvacantie van vier dagen, twee dagen met Paschen en Pinksteren, zes weken
in den zomer en acht dagen met de kermis in October. Ook op dagen met promotie
en inaugureele rede stonden de lessen stil. Harderwijk had vacantie van het begin
der Hondsdagen tot aan September, verder een volle week met Kerstmis, Paschen
en Pinksteren. Utrecht had behalve de hoogfeesten half Juli tot half Augustus
vacantie en een halve week in den ‘vervaertijd’ (verhuizing): einde October. Om de
koude in de onverwarmde collegezalen duurde de Kerstvacantie dikwijls tot in
Februari. (Prees daarom professor Graevius de dementia coeli te Utrecht?).
Te Leiden werden de vacanties steeds langer, zoodat in 1595 de dagen zonder
college (de Woensdag en Zaterdag inbegrepen), een totaal van 221 en in 1650 zelfs
van 264 uitmaakten. Hierover werd vooral door buitenlanders geklaagd, zoodat
Curatoren de vrije dagen beperkten en in 1666 bepaalden ‘dat het vacantie zou zijn
van kersavond tot den 7den Januari, op de nominatie van den nieuwen rector, van
den achtsten tot den een en twintigsten van dezelfde maand om de recensie, acht
dagen voor en na Paschen, van 's Heeren Hemelvaartsdag tot acht dagen na
Pinksteren, van den eersten der hondsdagen tot den eersten September daaraan
volgende, twee dagen voor de Valkenburgsche markt, van den derden tot den
tienden October, om de gedachtenis van 't ontzet van Leiden’. Dat was toch altijd
nog ruim genoeg, en als de professoren dan nog niet terstond hun colleges
heropenden, verbeurden zij terecht een deel der wedde. Een der beide pedellen
hield daarvan aanteekening, evenals van tusschentijdsche verzuimen en te laat
komen der hooggeleerden!
Volgens de wetten werden aan iedere academie regelmatig disputen gehouden,
ook wel oraties en declamationes ter oefening in de uiterlijke welsprekendheid. Voor
die disputen werden theses ter verdediging opgesteld en gedrukt, doch dit laatste
niet dan nadat ze waren onderzocht door den hoogleeraar, die de leiding zou hebben
en het imprimatur verleende, waarna ze ter perse werden gelegd op kosten der
academie. Niet altijd bleek de professorale controle voldoende nauwgezet en tijdig
uitgeoefend, want we zagen reeds hoe een blad werd uitgescheurd met een stelling,
waaraan een hoogleeraar zijn goedkeuring niet had mogen hechten. Er is zelfs een
geval van de grootste strengheid bekend, waarin
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alle exemplaren van een disputatie ten vure gedoemd werden, omdat een
professorale naam zonder voorkennis op het titelblad werd vermeld.
Deze soort geestesgymnastiek was zeer gewild, er heerschte op alle universiteiten
een ware disputeerwoede, een manie, waar geen einde aan kwam. Te Franeker
werd oorspronkelijk tweemaal per maand gedisputeerd; in 1610 moest er al besloten
worden, dat men ‘alle Maendagen acht disputatien sal mogen doen tot costen van
't Landt, mits dat het drucken van de Theses voor yder disputatie niet meer sal
mogen costen als een daler, ende wat se boven een boge doen drucken, dat de
respondenten t 'selve uit hun eigen buidel sullen betalen’. Te Groningen moest men
om den overgrooten ijver wat te remmen de theologische disputen in 1619 beperken
tot eenmaal in de veertien dagen. Leiden had behalve de openbare en
college-disputen in het groot auditorium en in de diverse faculteitskamers nog
afzonderlijke bijeenkomsten, waarin de studenten over de meest spitsvondige
onderwerpen van gedachten wisselden. De eerste bescheiden vorm van een
studentenvereeniging te Amsterdam is zelfs niets anders dan een doodrustig
werkdispuut met een zeer beperkt aantal leden om de degelijkheid te bevorderen.
Er is zelfs eens gezegd, en Schotel citeert dat: ‘de zwaarste rampen, die het
vaderland, de stad en de Academie troffen, konden de stem der defendenten en
opponenten niet verdooven’. Wel een bewijs dat er ook gewerkt werd! Het is wel
goed aan dezen grooten ijver nog eens te denken, wanneer we later bij het vroolijke
leven wel eens den indruk krijgen, dat er weinig gestudeerd werd.
Groote concurrentie heerschte er onder de disputanten, waarvan de een soms
niets van den ander afwist, hetgeen verwarring gaf, omdat studenten van elke
faculteit zich zoo oefenden en op gelijke uren op dezelfde lokalen beslag wilden
leggen. Verboden om zonder voorkennis van den Rector eèn disputatie aan te
plakken waren dus geen overbodigheden. Utrecht geeft daarvan een voorbeeld in
1645; iedere hoogleeraar mocht er sindsdien niet meer dan tien disputen per jaar
houden.
Het onderwerp voor de theses werd gewoonlijk ontleend aan hetgeen kort tevoren
op de publieke colleges behandeld was, waardoor ze als nuttige repetities te
beschouwen zijn. Minder goed was het, dat sommige professoren ze gebruikten
om er elkaar mee dwars te zitten, waarvan we bereids een voorbeeld zagen, en dat
speciaal de theologen er misbruik van maakten om eikaars leerstellingen en richting
te bestrijden. Zij, maar ook de philosophen, zagen met angstvallige nauwlettendheid
toe, dat geen collega een op hun terrein vallende stelling liet defendeeren.
Te Leiden moesten theologen en juristen om de veertien dagen, medici
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eens in de maand in het groot auditorium disputeeren, in tegenwoordigheid van hun
hoogleeraren, die daartoe met toga en bef verschenen. Te Utrecht werd in 1645
bepaald, dat elke hoogleeraar jaarlijks tien disputen moest houden, in de
philosophische faculteit echter slechts vier. Ook daar werden de theses eerst door
de professoren nagezien, dikwijls door hen zelf opgesteld en dan op kosten der
universiteit gedrukt. De kosten daarvan liepen niet zoo hoog als men wel zou denken:
voor honderd disputen, elk op een afzonderlijk vel, rekende de Leidsche drukker
Jan Paedts Jacobsz in 1598 2 gld. 18 st.
Dat het op die disputen niet altijd even rustig verliep, is wel te begrijpen als men
nog eens bedenkt, dat de professoren hier een middel aangrepen om hun meening
tegenover die van anderen te stellen en strijdvragen uit te vechten, terwijl de
studenten, in hun jeugdige jaren nog voortvarend en onbekookt, graag de
gelegenheid gebruikten om hun sympathieën en antipathieën te toonen. Er speelden
zich dan ook meermalen uiterst heftige tooneelen af, welke niet zelden eindigden
in vechtpartijen. Zoo zijn ze van het begin af aan geweest tot diep in de overigens
zoo rustige, gemoedelijke, energie- en futlooze 18e eeuw toe, die zich niet meer
zoo inspande en alles liever rustig deed om de krullenpruik niet in de war te brengen.
Men hoore het oordeel van een Duitscher, Benthem, die er in 1598 het volgende
van zeide: ‘Die disputier-Art will mir auch nicht allerdings gefallen, denn es hiermit
in ordentlicher Confusion zugehet. Er werden zwar einige zu ordentlichen
Opponenten gebeten, aber nur auf der Notfäll, wenn sich sonst keine Opponente
auffinden; stehe also einen jeden frey zu opponieren. Da solte man nun sein Wünder
sehen, denn wohl zehn und mehr auf einmall aufstehen und alle zugleich reden.
Wer nun der verwegendste ist, und den längsten Adem hat, dass er mit schreyen
den andern ermüden kann, der bleibet allein übrig und opponiret. Wenn der seine
Argumenten zu Ende gebracht, gehet der Tumult auffs neue wieder an, denn obschon
der Praeses ihnen zuredet, so wird solches wenig geachtet, wie denn durchgehens
Holländer ihren Professoren wenig Ehre erzeigen’.
Het kan zijn, dat deze beschrijving ietwat aan den overdreven kant is, een feit is,
dat zelfs het gezag van Senaat en Curatoren de ongeregeldheden bij het openbaar
en privaat disputeeren niet kon voorkomen of bedwingen. De Curatoren te Leiden
moesten in 1598 bij elke faculteit een decaan aanstellen om bij ieder dispuut
tegenwoordig te zijn en ‘der disputanten al te vrijmoedige en hooge woorden te
reprehenderen en lange objectiën te doen ophouden’.
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Disputen waren repetities, gelegenheden om het op college behandelde nog eens
goed in het geheugen te prenten, daarnaast geleerde tournooien, geschikt om zich
in de dialectiek te oefenen, spitsvondigheid en scherpzinnigheid te toonen; op de
derde plaats boden ze een geschikte gelegenheid om taalkennis te demonstreeren,
vooral wanneer eens een andere taal dan het Latijn als voertaal werd gebruikt. Ze
waren zoo geliefd, dat er nog in de 18e eeuw over werd geklaagd, hoe allen, zich
inspannend voor de disputen, de colleges verzuimden. Lange rijen gedrukte
disputaties in quarto bestaan er dan ook nog, dikwijls voorzien van lofverzen in
Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, opgedragen aan een vriend of Maecenas. Ze
behandelen liefst de meest ingewikkelde en netelige onderwerpen uit alle takken
van wetenschap. Van oratiën zuiver ter beoefening van de welsprekendheid hooren
we weinig, redevoeringen van studenten bij bijzondere gelegenheden zijn in de 17e
en 18e eeuw zelden gehoord en misschien was het ook wel beter voor de rust om
hen niet te laten spreken, wegens het gevaar, dat in den schoonen vorm een niet
onschuldige inhoud zou steken. Zoo werd bijv. te Franeker in 1608 tijdens de
onderhandelingen over het Bestand verboden ‘Datter by de studenten enige orationes
in drucke uijtgegeven worden, die daer strekken tot radinge of ontradinge van vrede,
als wesende een sake, die niet dan tot misnoegen van vele personen van qualiteit
is dienende’. In 1631 echter hield daar onder grooten bijval de Engelsche student
Nathaniel Fiemmes voor de vuist een lofrede op Gustaaf Adolf. Later was de school
van Schrader om haar welsprekendheid beroemd en in een programma van 1751
werden drie oratiën, door zijn leerlingen te houden, aangekondigd als proeve van
eloquentie.
We weten reeds, dat er geen toelatingsexamen noodig was om aan een
Nederlandsche universiteit colleges te loopen en een graad te verwerven. De
examens waren ook niet te streng en een titel was niet al te moeilijk te behalen; wel
ging aan de openbare promotie steeds een bijzonder onderzoek door de faculteit
vooraf. In de Leidsche wetten staat daaromtrent het volgende: ‘Dat van nu voortaen
elck een, die begeert gepromoveert ofte gevordert te worden tot de Doctorschap,
Licentiaetschap, Magisterschap ofte Baccalauriaatschap respective, 't zij in de
rechten, medicynen, ende goede consten, voor en aleer hij tot het openbaer
ondersoeck, om tot de geroerde waerdigheyt te komen, mach werden toegelaten,
gehouden is aen te spreecken een van de ordinarise Professoren der faculteyten,
waertoe hij begeert bevordert te zijn, ende van haer te begeeren tot een heymelijck
ondersoeck toegelaten te worden, 't Welck gedaen zijnde, zal deselve verzochte
Pro-
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fessor, alvorens hen ondervragen en vernemen, niet alleen hoe lange sulck eenen
in derselver faculteyt zal hebben gestudeert, maer oock ende sonderlingh op sijnen
handel en wandel. Ende daervan ten genoegen onderricht zijnde, zal hem, met
goedduncke ende believen van alle sijnen ordinaire medeprofessoren in derselver
faculteyt eenen sekeren tijdt voorstellen, om van deselve heymelijck te werden
ondersocht.’
Uit dit citaat zien wij tevens, welke graden toen bestonden. De Groningsche leges
de promotionibus geven dezelfde opsomming; voor doctoren in de theologie was
daar een minimum-leeftijd van 25 jaar vastgesteld, voor medici 22 jaar. Een dergelijke
eisch komt niet overal voor; wel eischte Leiden in 1587 een 22-jarigen leeftijd voor
het licentiaat en 25 jaar voor het doctoraat. De laagste graad was die van
baccalaureus. Het was aan oudere universiteiten gebruikelijk eerst dezen graad in
de philosophie te behalen en daarna pas het eigenlijke vak van keuze aan dezelfde
of een andere academie te gaan studeeren. In den nieuweren tijd raakt dit in onbruik.
Te Leiden waren al in Februari 1575 bepalingen gemaakt op het licentiaat en
baccalaureaat in alle faculteiten, maar de statuten van hetzelfde jaar sloten deze
beide graden uit. Pas in 1596 is de Senaat door de Staten van Holland gerechtigd
de gelegenheid open te stellen om tot baccalaureus te promoveeren, waarna terstond
aan eenigen het baccalaureaat in de reenten werd verleend; ook het licentiaat komt
dan in deze faculteit voor. Groningen kende dezen graad in alle vakken, behalve in
de medicijnen. Te Franeker vinden wij een paar voorbeelden van bevordering tot
baccalaureus onder den eersten hoogleeraar in de rechten, Hendrik Schotanus.
Johannes Saeckma, een bekend Friesch jurist, die in 1588 student werd, kreeg
dezen titel, die daar destijds nog nieuw was; in 1593 genoot Rudolf Wickeringe uit
Groningen dezelfde eer. Deze graad gaf het recht om disputen te leiden.
Tweede in rang was in 't algemeen het licentiaat, waaraan reeds het recht was
verbonden om openbare voorlezingen te mogen houden. Te Leiden kon men
licentiaat worden in alle faculteiten - en gebruikte men het veel als eerste stap naar
het doctoraat - te Groningen niet in de philosophie. Daar lag ook het onderscheid
tusschen deze titels oorspronkelijk hierin, dat die van licentiaat gegeven werd aan
hen, die men bekwaam oordeelde om practisch op te treden in kerkelijke en
burgerlijke betrekkingen, voor gestudeerden weggelegd; die van doctor aan hen,
die tevens academische wetenschappen konden onderwijzen. Van promotie tot
licentiaat, zoowel in de theologie als in de rechten en geneeskunde, bieden de
academische annalen er tal van voorbeelden. Het
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gebeurde daar ook wel, dat eerst de graad van licentiaat werd verleend en daarop
na eenigen tijd zonder verdere formaliteiten de doctorale bul nagezonden werd.
Op den duur geraakten deze graden in onbruik en placht men alleen te dingen
naar den doctorstitel, bij uitzondering ook nog wel naar den graad van magister
artium, zooals reeds in de oudste Leidsche statuten alleen voor de facultas artium
- de faculteit der letteren - de magistertitel is toegestaan. Te Utrecht komt in die
faculteit aanvankelijk ook geen doctorstitel voor, die voor het eerst genoemd wordt
in de wetten van 1644; de andere academiën hielden het toen nog bij den
magistersgraad in de philosophische faculteit en reserveerden den doctorstitel voor
de drie facultates superiores.
Den titel magister achtte men oorspronkelijk minstens even eervol als dien van
doctor, echter was na de Middeleeuwen de laatste titel de hoogste graad, welken
men bereiken kon. Het examen voor magister ving aan met een onderzoek naar de
kennis van de klassieke talen en werd voortgezet ‘per omnes partes et artes’, bijv.
in physica, ethica, politica en mathesis. In een tweede zitting moest de candidaat
een declamatie houden over het een of ander opgegeven onderwerp of wel een
belangrijke kwestie behandelen. Het examen ging daarna over moeilijker
onderwerpen, tenzij er nog over de explicatie geopponeerd werd. Alle professoren,
ook die van andere faculteiten, mochten aan de bespreking deelnemen. Tenslotte
volgden openbare disputaties. Te Leiden werd men sinds 1598 magister artium na
een examen in logica, physica, philosophia moralis, en de elementen der mathesis;
aan de eigenlijke promotie moesten dan nog drie disputen, resp. in logicis, in physicis
en in ethica voorafgaan (waarvan er getrouwelijk twee werden weggelaten onder
voorwenden dat de candidaat reeds voldoende exercitii gratia had gedisputeerd).
Voor het doctoreeren in de drie andere faculteiten waren twee disputaties noodig,
hierbij inbegrepen die voor het licentiaat.
Propaedeutische en candidaatsexamens waren onbekend; men legde volgens
de academiewetten slechts één examen af om den verlangden graad te verkrijgen,
behoudens dan het regelmatig onderzoek naar de vorderingen van beursstudenten,
uitsluitend bedoeld om verspilling van landsgelden te voorkomen. Wanneer in de
bronnen al eens een candidaat genoemd wordt, is daarmede bedoeld degeen, die
het examen achter den rug had en nog vóór de promotie stond.
Alle doctorale examens begonnen met een onderzoek naar des candidaats kennis
van de oude talen, naar ‘wat de candidatus in linguis
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et artibus gepraesteert moge hebben’, zooals in Franeker's wetten van 1626 staat.
Het was daardoor onmogelijk, dat iemand met geringe kennis van het Latijn een
graad kon verkrijgen. Het examen werd afgenomen door de professoren der faculteit
ten overstaan van Rector en Senaat, die tezamen bij meerderheid van stemmen
beslisten over al of niet toelaten tot de promotie, later alleen door de faculteit ten
overstaan van Rector en assessoren; wel bleef tot het examen admissie van den
Senatus generalis vereischt na een voorafgaand privaat tentamen voor één der
hoogleeraren. Aan het onderzoek werden tenminste vier zittingen besteed, elk van
twee uren. Het examen werd gehouden in de Latijnsche taal, slechts bij hooge
uitzondering in het Nederlandsch en dat gewoonlijk nog alleen op uitdrukkelijk
verlangen van den stadhouder, die daarmee een gunsteling wilde helpen.
Voor aanstaande predikanten was de promotie niet noodig; die deden het evenals
nu zonder doctorstitel om de kosten te sparen, en konden zich met testimonia, na
tentamen of examen verkregen, aanmelden bij een classis voor het peremptoir
examen. Kennis van Grieksch en Hebreeuwsch, eigenlijk onmisbaar voor de
verklaring der Schrift, werd oorspronkelijk niet eens altijd van hen gevorderd; in de
17e eeuw bepaalden de eischen in dat opzicht zich hoofdzakelijk tot het vlug en
vlot lezen van een tekst, waarna men in een tweede zitting tot de eigenlijke
theologische wetenschap overging.
Op het derde deel moest de toekomstige predikant een Schriftuurplaats uitleggen
in den vorm van een Latijnsche verhandeling, dan wel als Nederduitsche preek.
Indien dit alles naar wensch was verloopen, werd in vierde sessie het door den
candidaat aangevoerde bestreden, eerst door de faculteit en daarna door alle
hoogleeraren, die er lust toe gevoelden. Dit diende om nog eens goed te peilen,
hoe diep zijn kennis van moeilijke vraagstukken stak. Tenslotte volgde desgewenscht
de toelating ad disputationem publicam voor den verlangden graad met gebruikelijke
plechtigheden, en eindelijk door de classis het onderzoek op rechtzinnigheid.
Te Leiden ging het oorspronkelijk zóó, dat de theoloog na twee en een half jaar
liefst veertien dagen achtereen door een hoogleeraar in de philosophie werd
geëxamineerd en hij theses in logica, physica en ethica verdedigde in het groot
auditorium, waarbij alle derdejaars mochten opponeeren. Hij werd dan tot de colleges
in de theologie toegelaten, oefende zich geregeld met repetities en exercitia en werd
regelmatig door de faculteit aan den tand gevoeld. In de laatste maanden oefende
hij zich met het opstellen van predicaties in Latijn en Nederlandsch en
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mocht nu en dan een predikbeurt vervullen. De eigen taal werd echter heel
stiefmoederlijk behandeld en was bij den geleerde niet in tel. De studenten maakten
dan ook weinig fraais van het Nederlandsch en konden hun geleerdheid en
welbespraaktheid alleen voldoende toonen, als ze hun breedvoerigheid konden
botvieren in lange Latijnsche zinnen of schoone klassieke citaten. Hun uitgegeven
leerredenen zijn dan ook dor en stroef, moeilijk leesbaar, levenloos en bij het
aanhooren slecht te volgen, en pas in de tweede helft der 18e eeuw ontstond er
ook eenige welbespraaktheid in het simpele Nederduitsch.
Juristen werden op hun doctoraal om te beginnen op practische onderwerpen uit
burgerlijk (Romeinsch) en canoniek recht ondervraagd ‘per omnes materias juris
1)
civilis et canonici usu frequentiores’ waarna de jurist wetten te expliceeren kreeg,
terwijl het laatste gedeelte aan moeilijke casus werd gewijd. Wanneer de
examinatoren voldaan waren, volgde de toelating ad disputationem publicam sine
praeside, tot het openlijk verdedigen van stellingen.
De aanstaande medicus deed examen in alle deelen der geneeskundige
wetenschap, beginnend met de physiologie en eindigend met de therapie. In een
der zittingen moest een aphorisme van Hippocrates of een ander moeilijk punt
worden verklaard.
Omtrent het verloop dier examens, of de candidaat gewoonlijk voldoende
voorbereid aan de groene tafel plaats nam dan wel of aan zijn kennis dikwijls wat
mankeerde, valt niet veel te zeggen. Uiteraard zijn er altijd degelijke blokkers
geweest, die alle weetjes wisten, naast anderen, die er op het laatste moment alles
in moesten stampen, omdat zij tevoren hun tijd verboemeld hadden. Van de laatste
soort weet Justus van Effen te verhalen, hoe te Utrecht in zijn tijd eerst jaren
verknoeid werden en dan tot eiken prijs examen moest worden gedaan, wanneer
na een jaar of drie de ouders ongeduldig werden of de boekverkoopersrekening te
hoog liep (d.w.z. de stapel nota's van den kastelein, de bedragen waarvan zoonlief
met medewerking van een boekhandelaar op rekeningen voor studiemateriaal liet
zetten om het geld van huis los te krijgen). Hij wendde zich dan tot den
‘Advocatemaker’ of ‘Beunhaas’ (repetitor), bij wien men voor tien ducatons (ruim
dertig gulden) een dispuut kon bestellen en die den examinandus in eenige weken
het ‘kindervrageboekje’ inpompte. Zoo zegt in een 17e eeuwsche klucht student
Ligthart:

1)

‘over alle onderwerpen van burgerlijk en canoniek recht, die in de practijk veel voorkwamen’.
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‘Ja, denk eens, ik heb niet één Collegie waargenomen.
Ik ken geen' boeken, dan 't verkeerbord, en de kaart.
Nog wist ik raad genoeg, en 'k zou wel iemand vinden,
Die voor een hoopje van die ronde blanke vrinden
Mij helpen, en een goed dispuut kalfaatren zou.
Zo doet toch ieder een; en 't is de mode nou.’

Zoo rolde de verboemelde jongeling nog wel het eerste deel door. De benoodigde
‘gededuceerde verklaring’ over twee wetten, binnen 24 uur te leveren, werd prompt
door den advocatenmaker bezorgd; bij de verdediging deed de student zijn uiterste
best om tijd te winnen door het ‘talmachtig opzoeken van tegengeworpen wetten’
en botweg ontkennen van opgeworpen stellingen; voor het overige dienden
‘ontsteltenis en natuurlijke vreesagtigheid’ ter verontschuldiging.
Studenten van dit type, die zich in de vacantie thuis met de dienstbode
amuseerden om zich niet dood te vervelen, die enkele geleende boeken meebrachten
om den ouders ijver te toonen, doch er nooit in keken, typeert de Amsterdamsche
medicus Bernagie in zijn klucht Studente-leven (1684) in enkele regels, als hij den
student tot zijn knecht laat zeggen:
‘Bloed Heintje, wij leeven als kleine Koningjes, wij denken
om geen studeeren, maar maaken alle dagen goede sier.
Holla! ik zie Mama, ik moet van toon veranderen.
Die studie......
Mama, ik verhaal Heintje, hoe pleizierig dat de studie is, hoe ik mijn uuren verdeel.
Hij beklaagde hem, dat hij maar een knecht is. Wan die studie is zoo êel.
Ha, die studie!’

En telkens bij het woord studie maakt knecht Heintje een drinkgebaar! Kareltje de
student luistert gedwee naar de moederlijke vermaningen: ‘Studeer ook niet al te
veel, daar zijn'er mal geworden, datze der herssentjes te veel werk hebben gegeven’
en is blij, dat niermand vermoedt, hoever het examen nog weg is en zoonlief nog
nooit op college werd gezien. ‘Met maaten, met maaten’ waarschuwt de Moeder
nog en Heintje fluistert: ‘Een pints roemer is een goede maat’. De knecht wist wel,
waarmee Karel zich placht te diverteeren en dat hij geen grooter schrikbeeld kende
dan zich te laten examineeren.
Regel was, dat men na met goed gevolg afgelegd doctoraal-examen moest
promoveeren op een disputatio inauguralis sine praeside. (Dit
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dispuut pro gradu moet onderscheiden worden van de disputationes excercitii gratia
ter repetitie, waarover we boven handelden.) Dit was niet van den beginne af aan
overal en bij alle faculteiten in gebruik; te Franeker werd het eerst in 1619 op
verlangen van prof. Menelaus Winsemius voor de medici ingevoerd. De tijd tusschen
examen en promotie verschilde sterk, soms volgde deze binnen eenige dagen,
soms eerst na vele weken en naarmate de omvang en de eischen der wetenschap
toenamen, lieten ook de promoties langer op zich wachten, daar meer tijd aan de
dissertaties besteed moest worden. Zoo was in de 18e eeuw soms een jaar en meer
noodig ter voorbereiding.
Het kwam toen ook meer in gebruik kort na het examen den doctoralen graad te
verkenen zonder disputatie, hetgeen aanvankelijk slechts schoorvoetend werd
toegelaten. Predikanten verwierven als regel de vrijstelling, doch niet dan na
goedkeuring door Curatoren.
Toen Franeker in 1676 besloot de mogelijkheid om een titel te behalen uit te
breiden met gemakkelijker wegen, werd de deur voor misbruiken wijd open gezet.
o

Het was toen mogelijk: 1 te promoveeren na openbare verdediging van een dispuut;
o

2 algeheele vrijstelling van dispuut te verleenen aan hen, die het om bijzondere
o

redenen verlangden, mits tegen betaling van 15 gulden; 3 te promoveeren na
verdediging van een dispuut uitsluitend tegen de bedenkingen der faculteit. De
uitzondering werd in de 18e eeuw regel en de meeste promovendi gaven toen de
voorkeur aan den weg met den geringsten weerstand, aan de tweede manier, wat
inmiddels nog niet beduidt, dat Harderwijk werd nagevolgd en in al deze gevallen
ook van examen werd afgezien. De vrijgevigheid werd eindelijk te groot, zoodat in
1774 Curatoren bevalen om niemand te promoveeren, in welke faculteit ook, dan
na het verdedigen van een dissertatie of theses, publiek in de academiekerk of
privaat in de Senaatskamer.
Het is wel meermalen voorgekomen, dat een doctorale graad werd verleend niet
alken zonder dispuut, maar ook zonder tentamen of examen. Zoo schonk Leiden
hem in 1592 aan den Rector eener Franeker school, uitsluitend op verzekering van
Iulius Beima, dat hij hem aan een Duitsche universiteit reeds eerder verkregen had
en zijn kennis gedegen was en te Franeker werd in 1780 zelfs iemand zonder een
enkele graad gepromoveerd tot Juris Utriusque Doctor na een openbare defensie.
Promotie zonder eenig onderzoek betreft speciaal hen, die tot een professoraat
geroepen werden, omdat het niet van pas geacht werd, dat zij een titel verleenden,
welken zij zelf niet bezaten. Joh. Oelrichs, predikant te Bremen, waar hij in 1756
een leerstoel te be-
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zetten kreeg, vroeg te Franeker, waar hij vroeger had gestudeerd, zelfs in absentie
te mogen promoveeren op een dissertatie, welke hij overzond. Het verzoek werd
toegestaan mits hij in tegenwoordigheid van getuigen de eedsformule teekende.
Joh. Jac. Blassière, lid van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, die
zich in 1768 aanmeldde tot het examen voor den graad van magister artium et
philos. doctor, kreeg van den Senaat om zijn erkende bekwaamheid en gevorderden
leeftijd zonder examen of dissertatie den verlangden titel, honoris causa naar wij
zouden zeggen. Na 1780 is doctoreeren zonder examen evenwel beperkt tot hen,
die door den Stadhouder tot hoogleeraar werden benoemd.
De doctorandi waren op den gewichtigen dag niet altijd even bedaard en hadden
wel eens last van hun zenuwen, waaruit soms een lastige en scandaleuze situatie
ontstond. Zooiets viel in Groningen voor op 3 Juli 1645, toen Suffridus Fossama
zijn inaugureele disputatie De Pignoribus in het openbaar moest verdedigen. Deze
weigerde een zekeren Eeck te woord te staan, omdat die niet door hem was
uitgenoodigd om te opponeeren. De tusschenkomst van den Rector baatte niet en
het gehoor begon weldra met voetengeschuifel diens overredingspogingen
onmogelijk te maken. Fossama kreeg nu bevel zijn defensie den volgenden dag
voort te zetten, op de eerste plaats tegen Eeck. Den volgenden morgen nu om
negen uur was de geheele Senaat in de academiekerk bijeen, maar wie er ook
kwam - de promovendus niet. De Rector zag nu, dat men de deftige academie er
tusschen had, stond op en verklaarde den candidaat Fossama het doctoraat
onwaardig; zijn naam werd derhalve zonder verderen omhaal uit het album geschrapt
en hem bovendien nog een boete van 18 gld. opgelegd.
In het Groningsche zweetkamertje ging het soms ruw toe. In September 1798
vroeg daarom de Rector in den Senaat ‘of het niet best zoude zijn het zoogenaamde
zweetkamertje bij de promotie van een of ander academieburger gebruikt wordende,
waardoor vele ongeregeldheden veeltijds plaats hebben, of te schaffen’. Uit de
resolutie blijkt, dat niet alleen zenuwachtigheid de oorzaak van opgewonden en
roerig gedrag was; toen nl. ‘is goedgevonden hetzelve in zoverre te permitteren,
dat er niets anders dan koffij moge toegediend worden, en den Pedel te moneren
geen sterken drank of soortgelijk toe te laten’. In 1812 besloot men het kamertje
voor het vervolg geheel gesloten te houden: de vorige maatregel had geen effect
gesorteerd! Het is niet zoo heel wonderlijk, dat studenten hun examenvrees met
alcoholica verjoegen; ook de professoren waren immers niet immer drankvrij bij
zoo'n ge-
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legenheid. Niet voor niets is eens te Franeker bepaald: ‘De professoren ende
bizonder d'examinateurs sullen noch voor noch geduyrende het examen metten
candidaten convivia holden’; hier zijn tegelijk bedoeld pogingen tot omkooperij,
nader vermeld in een verbod om giften aan te nemen. Ook te Utrecht moest het
drinken vóór en de maaltijd ná verboden worden.
De disputen en dissertatiën pro gradu gingen bij den academiedrukker ter perse,
nadat ze het imprimatur van den Rector hadden verkregen. Ze waren dus aan een
censuur onderworpen, want over het wetenschappelijk peil oordeelde de faculteit
reeds. In Franeker vonden Curatoren het zelfs noodig dat van alles, wat door
professoren en studenten werd uitgegeven, op eigen kosten of niet, vóór de distributie
aan hen een exemplaar werd uitgereikt. Nu gebeurde het in 1749, dat een dispuut
ter perse ging De agro Biltano, waarop Pibo Smith onder prof. Trotz zou
promoveeren. Daarin was beweerd, dat de Biltlanden niet verkocht mochten worden,
waarmee de bewuste thesis in flagranten strijd was met art. 41 van het Reglement
1)
Reformatoir . De vellen werden reeds los van de pers afgegeven, eer Curatoren er
van hoorden. Eerst werd de academiedrukker verhoord, daarna de Stadhouder als
Curator Magnificentissimus op de hoogte gesteld; vervolgens werd een conferentie
gehouden met prof. Trotz. Deze gaf toe, dat hij ‘sulk een dispuut van die natuur in
dese tijds gelegentheijdt’ niet kon laten doorgaan en beloofde zijn best te zullen
doen om Smith te bewegen tot het kiezen van een ander onderwerp. Hoe zachter
men te werk ging, zeide hij, hoe beter, want Smith had de exemplaren reeds in
handen en zij waren op diens eigen kosten gedrukt. Als hij ontstemd werd en het
dispuut buiten de provincie eens liet herdrukken, wat had men dan gewonnen? Men
was toen zoo ‘verstandig’ om Smith tegen betaling der drukkosten de overgave van
de 400 exemplaren te verzoeken, waartoe hij zich gratielijk bereid verklaarde.
Curatoren vroegen toen nog aan den Stadhouder, of ze verbrand dan wel begraven
moesten worden, hetgeen deze echter gaarne aan hen overliet.
Van het begin af hebben publieke en private promoties bestaan, de eerste in het
groot auditorium of de academiekerk, de laatste in de senaatskamer - sub camino,
zooals men te Leiden zei. Vooraf was het examen gedaan, werden de
voorbereidende disputen gehouden en stelde de doctorandus zijn theses op, welke
na goedkeuring door de facul-

1)

nl. het regeeringsreglement door stadhouder Willem IV in December 1748 in Friesland
afgekondigd, waardoor na het tweede stadhouderloos tijdperk het bestuur van het gewest
nader werd geregeld.
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teit en voorzien van lofverzen op den promovendus, door vriendenhand gemaakt,
werden gedrukt en rondgedeeld. Op het titelblad stonden dag en uur der promotie
aangekondigd met de namen van Rector, promotor en defendens. De ‘gerechtigheydt
pro doctoratu’ ten bedrage van 60 gulden werd betaald en de plechtige promotie
kon plaats hebben met de vanouds overgeleverde ceremoniae, tenzij de candidaat
privatim wenschte te promoveeren, daar dit goedkooper was.
Allereerst verdedigde de doctorandus, in toga gehuld, zijn disputatie of theses.
Te Groningen schreef de wet - en dit gold ook voor licentiaten en magistri - eerst
een gebed door een theoloog voor. Verder waren de ceremoniën overal gelijk. De
candidaat hield van een lageren catheder een korte toespraak om de promotie te
verzoeken. Dan daalde de promotor van een hoogeren catheder naar den zijne af,
geleidde hem omhoog en gaf hem een boek om er aan te herinneren, dat zooals
het boek wetenschap bevatte, ook de doctor kennis moest bezitten. De theoloog
kreeg een bijbel, de jurist een corpus juris, de medicus een exemplaar van
Hippocrates, de doctor philosophiae een werk van Aristoteles. Te Utrecht ontving
de litterator uit de philosophische faculteit werken van Cicero. De promotor opende
het boek en beduidde daarmee, dat de wetenschap voortdurende studie eischt tot
behoud en verlevendiging van kennis; daarna bedekte hij het hoofd van den
promovendus: de theologanten met een zwarten hoed, de rechtsgeleerden met een
rooden, de medici en philosophen met een violetkleurigen hoed. Het zwart
beteekende, dat een godgeleerde van de wereld afgestorven moet zijn; het rood,
dat de rechtsgeleerde koningen en vorsten, die purper dragen, moet bijstaan; het
violet wilde zeggen, dat geneesheer en wijsgeer de oogen steeds ten hemel gericht
moeten houden. De hoed was rond als symbool van volmaaktheid en ervarenheid,
was tegelijk ook een symbool van deugd en vrijheid, een beeld van beschutting en
bescherming tegen kwaadspreken, laster en vervolging. De promotor stak daarna
den doctor een ring aan den vinger ten bewijze van geestelijken adeldom, gaf hem
een kus om te toonen, dat hij hem als gelijke beschouwde, en reikte hem dan de
bul toe. Franeker is volgens een rapport van 1810 de eenige academie geweest,
die aan deze ceremoniën bleef vasthouden, ook bij gewone promoties in curia
academiae en den volledigen ritus met ring, hoed, boek enz. bleef toepassen, ook
toen deze solemniteiten elders reeds lang more maiorum werden genoemd, dus
volgens de wijze der voorouders, en ze slechts bij zeer bijzondere gelegenheden
in allen luister werden ten tooneele gevoerd.
In de oudste tijden geleidden te Franeker alle studenten den ge-
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promoveerde met trompetgeschal door de straten, de celebris deductio per urbem;
de Senaat maakte echter reeds in 1609 aan deze vertooning een einde, met bevel,
dat ‘in alle naevolgens te promoveren personen sal cesseren tubarum usus ende
geklangh, also men bevindt, dat door alsulcke blaesen van trompetten, d'ingesetenen
in groote roeringe gestelt worden’.
Na de promotie vergezelden de professoren den doctor naar zijn kamer, waar
een prandium doctorale of convivium promotiale gehouden werd, aan welk gastmaal
zij gaarne aanzaten. Zij werden daartoe vóór de promotie uitgenoodigd door den
promovendus zelf met zijn paranymphen. De hooggeleerden waren daar zóó op
gesteld, dat we in een Franeker Senaatsbesluit kunnen lezen, hoe een doctorandus
niet zou mogen promoveeren eer hij zijn plicht gedaan had en alle professoren ieder
afzonderlijk tevoren de eer der invitatie had bewezen.
De promotiekosten waren - buiten het drukken der dissertatie nog - niet
onaanzienlijk. Wij noemden reeds een ‘gerechtigheydt’ van 60 gulden, welke voor
Leiden gold. (In 1575 slechts 20 gulden voor Rector en professoren en 12 gulden
voor de Universiteit bij doctoreeren, 12 en 18 gulden voor een magistertitel;
bovendien resp. 2 gld. en 24 st. voor de bul aan secretaris en pedel.) Franeker vroeg
40 gulden voor een doctoraat, 30 gld. van een licentiaat, 12 gld. van een magister
artium ten bate van de Senaatskas; bovendien werd van een doctor nog drie gulden,
van een magister één gulden gevorderd ter verdeeling tusschen den secretaris en
de beide pedellen. Daarmee was men echter nog niet met alle betalingen klaar! De
Senaat stelde daarvoor in 1648 het volgende tarief vast:
1.

Voor het doctoraal examen Fl. 18.-

2.

Voor den doctorstitel

3.

Bij private promotiën voor Fl. 1.handschoenen

4.

Aan den promotor

Fl. 10.-

5.

Aan den secretaris

Fl. 6.-

6.

Voor de pedellen, bij
publieke promotiën

Fl. 4.-

7.

Voor de assistenten bij
publieke promotiën

Fl. 3.-

8.

Voor de bibliotheek een
waardig boek of

Fl. 8.-

9.

Voor den maaltijd, nisi
Fl. 25.malint epulum dare
(dw.z. als vergoeding,
wanneer er geen feestmaal
werd aangeboden)

Fl. 40.-

Te Groningen waren de kosten in de eerste halve eeuw 20 daalders voor een
doctor, 16 voor een licentiaat, 14 voor een magister, 12 voor
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een baccalaureus. De helft daarvan was voor de professoren der faculteit, het
overige werd onder de andere ordinarii verdeeld. De secretaris kreeg ook nog een
daalder voor het schrijven van de bul, de Rector Magnificus een voor het zegelen.
Sinds 1674 waren daar de gewone kosten 45 gulden voor het examen, 60 gulden
voor de promotie (geheel voor de professoren), een boek of drie daalders voor de
bibliotheek (te Harderwijk vijf gulden), een daalder voor den Rector, twee voor den
pedel en 60 gulden te betalen, indien de maaltijd achterwege bleef. In 1798 kostte
een promotie er 85 gulden, waarvan Fl. 6.11.- voor den pedel, Fl. 7.10.- of Fl. 15.(naargelang de promotie privaat of publiek was) voor den promotor voor het nazien
der dissertatie; het overige werd onder de hoogleeraren verdeeld. In 1778 betaalde
een promovendus te Utrecht 15 gld. 15 st. voor het nazien der disputatie aan den
promotor, voor het drukken 57 gld. 16 st., aan den drukkersknecht 3 gld., aan den
pedel voor de bul 5 gld. 5 st. en voor de promotie zelve 102 gld.
Voor de hoogleeraren beteekenden promoties dus een extratje. De promovendi
waren hun gewoonlijk ook een geschenk verschuldigd, zooals het paar
handschoenen op de Franeker lijst. Waarom dat geschenk daar, elders was het
evenzoo, nu juist uit handschoenen moest bestaan, is wat raadselachtig; de
bedoeling zal echter geweest zijn, ter gelegenheid van de promotie een bewijs van
erkentelijkheid te geven en men schonk dan, om de altijd min of meer vernederende
vereering in geld te ontgaan, artikelen, die bij de plechtigheid zelve van dienst konden
zijn. Te Leiden ging de doctorandus na verloop van tijd daags te voren, voorafgegaan
door de beide pedellen met de scepters in de hand ‘de professoren in hare huysen
ende de heeren officieren, burgemeesteren ende gerechte der stede Leyden op het
raedhuys noodigen om sijne promotie te vereeren’ en bij die gelegenheid werd den
praeses der faculteit en den examinatoren een geschenk aangeboden. In Harderwijk
en Groningen gaf men handschoenen aan professoren en curatoren en bovendien
vijf gulden aan den praeses. Te Leiden kwam het geschenk in 1583 in de plaats
van een maaltijd en vinden we in de acta Senatus op 14 Mei van dat jaar reeds van
chirothecae (handschoenen) en 5 floreni gesproken (bovendien werd sinds 1587
nog het storten van een bedrag van veertig gulden vereischt, ten deele examengeld
om onder de professoren te verdeelen); te Utrecht werden geen handschoenen
gegeven, maar betaalde de promovendus eerst 40 en later 50 gulden ter verdeeling
onder de professoren en werd op den promotiedag 's middags om half twee een
maaltijd gegeven; te Groningen en Franeker waren het geven van hand-
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De academie te Utrecht in 1747
Naar een gravure van St. Páldi op het titelblad van ‘Naeuwkeurige Beschrijving’ door een
Liefhebber van Utrechts Akademie, 1747

De academie te Harderwijk in 1745
Naar een penteekening van A. Rademaeker in het Gemeente-Museum te Arnhem
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Promotie met de kap te Utrecht in de 18e eeuw
Naar een gravure van R. Vinkeles in Kok, Vaderlandsch Woordenboek
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schoenen en de maaltijd eveneens naast elkaar in gebruik. In de Hollandsche stad
gaf men eerst drie of vier paar aan elken hoogleeraar en Curator; sedert 1585 één
paar, doch van betere kwaliteit, zoodat de kosten gelijk bleven. Later kwam de
maaltijd daar weer in gebruik, wijl de Curatoren de plechtigheid zoo luisterrijk mogelijk
wenschten te maken. Zij besloten daarom in 1612 - in tegenstelling met Franeker,
‘dat de promoties van doctoren en de electie van den rector met meerder
solemniteiten zouden gedaen worden, als te weten in het t'huys brengen van d'een
en d'ander zouden werden gebruyckt trompetten en schalmeyen’.
Op den duur werden de maaltijden, aan de magistraat, curatoren, professoren,
vrienden en verwanten aangeboden, te opulent en te kostbaar, zooals in het
algemeen in de 17e eeuw alles van soberheid naar luxe evolueerde en de eischen
steeds hooger gesteld werden. De feestmalen duurden te lang, voerden tot
ongewenschte excessen en werden ‘schadelyck voor de eere en faem der
hoogeschool’. Het Leidsche curatorium besloot reeds in 1641 ‘dat als iemant in 't
heymelick promoveert, al ist oock dat hy in 't openbaer heeft gedisputeert, gheen
maeltyt sal mogen houden, op poene dat syn Diploma alleen bij de secretaris
ondertekent ende sonder casse ghezegelt sal worden. Sullen mede gheen
Professoren, ook niet den Rector of Promotor op die maeltyt mogen compareren,
op de indignatie van Heeren Curatoren’. Alleen geboren edellieden of doctores
boven de 25 jaren waren ook bij private promotiën vrij in hun maaltijd en beliepen
geen kans op een onvolledige bul. ‘Die in 't openbaer promoveren, mogen alleen
één dag een maaltijd houden, waerop te noodigen de rector, promotor, zijn
bloedverwanten, twee speelgenoten, de magistraat en nog 6 of 8 personen, die
hem gelieven zal; of anders zal hem gegeven worden een slecht diploma, en geen
wijn van de magistraat genieten’. Indien de gepromoveerde naar deze ordonnantie
handelde, zou hij in het diploma een aanteekening krijgen ‘dat hij in 't openbaer met
volle solemniteyt is gepromoveerd, van den geheel en Senaat der universiteit is
naer huys geleydt, ende met den wijn vereert is’. Aldus luidde de schoone belofte,
welke moest dienst doen waar het gezag te kort schoot.
De doctores plachten zich niet al te veel aan wenschen en ordonnantiën te storen.
Het voorschrift, dat maar één gerecht mocht worden opgediend en daarna ‘een
smakelyck banket’, op straffe van geen wijn van de magistraat te genieten, maakte
op hen niet veel indruk. Trouwens, er is geen enkel bezwaar te maken tegen de
veronderstelling, dat niet het minst de hooggeleerden wat uitgebreider menu's en
bijzondere praestaties
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uit de keuken op waarde wisten te schatten en ook zij zich niet al te spoedig zorgen
maakten omtrent overtredingen op dit punt. Het is overigens ook zeer aannemelijk,
dat het niet in de bedoeling lag alle culinaire geneugten op puriteinsche wijze te
weren. Wat wel verhinderd diende te worden was, dat er een mos ontstond, welke
door de overdadig hooge kosten het den minder bemiddelden onmogelijk maakte
behoorlijk hun studiën te voltooien. De grootere weelde moest uitzondering blijven
en beperkt tot hen, die het werkelijk dubbel en dwars konden betalen, echter ook
dan zonder ontaarding in bacchanalia, waarover Schotel het volgende vers
mededeelt:
‘Soo can de wijsheit in dwaesheyt verkeeren,
En 't bidden tot exorbitante bancketten en smeeren.
Die promotie-maaltijden met syn hooge presentie vereeren,
Al waar hij een prins, hij comt t'huys met geplockte veeren,
Daer is nyet teghen te redeneeren.
't Is out hollands manier, die alle begeeren,
Die naer de olde manier in pontificalien te Leyen promoveren.
De vaders, die anders seer cort sijn in 't gelt verteeren,
Hijer gheen moderatie in willen leeren.
Comt alle princen, excellentien, graven en heeren
Tot Leyens Atheen in wysheyt studeeren.’

Ook te Utrecht werd flink gegeten en gedronken, waarbij de professoren zich niet
onbetuigd lieten; de onderstelling is daar niet gewaagd, dat bij hun wel wat schrale
tractementen een flinke maaltijd op andermans kosten niet onwelkom was. In de
16e eeuw werden ze te Leiden zelfs gehouden na de gewone disputen exercitii
gratia, tot Curatoren ze verboden ‘op hun hoogste indignatie’. Te Utrecht begon het
al spoedig eveneens de verkeerde richting uit te gaan en de Vroedschap, die over
het wel en wee der academie te beslissen had, heeft er zich weldra mee moeten
bemoeien. 6 September 1641 werd ‘gedelibereert aengaende het afschaffen vande
maeltijden ende banquetten, die bij de studenten gehouden worden nae gedaene
disputatiën alsoock naer 't eyndigen vande Collegia vande privee justitutien der
Professoren tot groote costen der studenten en derselver ouders’. Er werd toen aan
den Rector Magnificus medegedeeld, dat de professoren geen disputaties mochten
aannemen of de studenten moesten eerst beloven zulke maaltijden geheel
achterwege te zullen laten. Maar in de practijk schijnt dat allemaal niet zoo vlot
gegaan te zijn, want wanneer de Vroedschap in 1645 de disputaties gaat regelen
met ‘de aankleve van die’, zijn de
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bepalingen bereids heel wat milder geworden en wordt alleen geëischt, ‘dat de
praeses ofte moderator disputationis reguard neme, dat geweert worde 't drincken
voor de disputatie, als oock de maeltijt int geheel, ten minste geuseert worde
moderatie in getal van gasten ende overdaet van spys ende sonderling suycker
banquet’.
De plechtige publieke promoties geraakten reeds in de 17e eeuw in onbruik, wat
wel aan de hooge kosten te wijten was, zooals we reeds deden uitkomen. Nu en
dan promoveert een jurist nog op de oude manier, speciaal te Leiden, waar in het
jubeljaar 1775 zoo'n plechtigheid ter opluistering van het feest diende. Van deze
geven wij een beschrijving naar Schotel's verhaal.
31 Januari 1775 ving de plechtigheid aan met de openbare verdediging der
proefschriften in het groot auditorium. De Rotterdammer Anthony van der Heim
verdedigde van 8-10 uur zijn geschrift, daarna defendeerde een Dokkumer van
10-12 uur; den volgenden dag verdedigden nog een medicus en een jurist hun
dissertatie. Den zesden Februari gingen de doctorandi, voorafgegaan door pedellen
met zilveren staf en vergezeld van hun paranymphen met zilveren degenstrikken,
zijden kousen en ten geschenke ontvangen handschoenen, naar het stadhuis; zij
antichambreerden in de schepenkamer, waarna de pedellen hen tot de groote deur
van de burgemeesterskamer begeleidden, waar het gerecht met pensionaris,
secretaris, griffier, adjunct-griffier en ondersecretaris vergaderd was. Een der
doctorandi deelde daar uit aller naam mee, dat Rector en academische Senaat hun
hadden toegestaan naar de eer van het doctoraat op de wijze der vaderen te dingen.
Die plechtigheid zou op 9 Februari plaats hebben en de geheele magistraat werd
daartoe en ook op den aansluitenden maaltijd uitgenoodigd. De promovendi werden
hierna met hun paranymphen door een stadsbode naar de vroedschapszaal geleid
om den heeren gelegenheid te geven gewichtig over die uitnoodiging te
beraadslagen. Na een wijle wachten mochten zij weer terugkeeren in de kamer der
burgemeesteren, waar de heeren inmiddels hadden uitgemaakt, dat de invitatie
gaarne werd aangenomen.
Daarop volgde wederom een wachtperiode in de vroedschapszaal, terwijl schout
en schepenen zich naar hun eigen vertrek begaven; de promovendi werden nu voor
burgemeesteren geroepen, van wie zij een gouden eerepenning ontvingen. Daarop
stond aan de eene zijde een leeuw met in een der klauwen het wapen van Leiden
en in de andere een ontbloot zwaard; op den anderen kant Pallas met schild en
speer in de eene hand en den vrijheidshoed in de andere, welke beteekende
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‘het recht van allen, die tot het meester- of leeraarschap bevorderd zijn, om bij alle
gelegenheden als vrijgeborenen het hoofd met den hoed te mogen dekken, en dus
ook met gedekten hoofde alomme te mogen leeren’.
De promovendi begaven zich nu met pedellen en paranymphen naar Rector en
Senaat, dan zonder pedellen naar predikanten en viri honorati, d.z.
vroedschapsleden, doctoren, etc. om ook deze allen uit te noodigen tot het bijwonen
der promotie en aan ieder een paar handschoenen af te geven.
Op den bepaalden dag begaven zich de promovendi in zwarte tabberden van
zijden damast (door de academie geschonken) met de paranymphen naar de
respectieve promotores en met dezen naar het universiteitsgebouw. Daar gingen
de promotors en de promovendi ieder het voor hen bestemde vertrek binnen, en
inmiddels verzamelden zich de studenten met strikken om de hoeden en degens
opzij ieder in het auditorium van hun faculteit. Curatoren, burgemeesteren en
pensionaris kwamen in de burgemeesterskamer bijeen, het gerecht en andere
stedelijke functionarissen, allen in hun statietabberden en met de hun vereerde
handschoenen aan, in de vroedschapskamer om de komst van den Stadhouder af
te wachten. Hij kwam aan met zijn jacht, stapte in de staatsiekoets over en reed
met edelen uit zijn gevolg, voorafgegaan en gevolgd door dragonders, naar het
stadhuis ter ontvangst.
De hoogleeraren trokken intusschen met den Rector voorop en verder met
lectoren, promovendi en paranymphen in een stoet, die door de pedellen geopend
en door soldaten gesloten werd, naar de Pieterskerk. Hier aangekomen begaven
allen zich naar de kerkmeesterskamer, met uitzondering van de doctorandi, die zich
in de consistoriekamer door de paranymphen lieten troosten. De Prins kwam nu de
kerk binnen met de magistraat, verwelkomd door muziek op kosten der promovendi,
waarna allen de voor hen bestemde plaatsen innamen, de stadsregeering links van
den Prins, de professoren rechts, de candidaten met hun satellieten bij de catheders
onder den preekstoel. Op een tafel vóór hen lagen boeken, ringen, kappen,
penningen en eedsformulieren.
De hoogleeraar Pestel beklom nu den bovensten catheder, promovendus Vosmaer
den ondersten met zijn paranymphen en hield een korte rede om den promotor te
verzoeken, dat zijn bevordering volgens besluit van Rector en Senaat thans mocht
plaats hebben. De andere jurist deed hetzelfde verzoek. Pestel hield daarop een
redevoering, waarin hij betoogde, hoe de wetenschappen bloeiden, zoolang vorsten
en volkeren die eeren en beloonen en noodigde vervolgens de twee juristen uit aan
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weerszijden van den catheder plaats te nemen om hun de eereteekenen te verklaren.
De tabberd beduidde waardigheid, het corpus juris de plicht tot aanhoudende
beoefening der wetenschappen, ook door ervaring en overdenking; de gouden ring
was het symbool van standvastige trouw aan de wetenschap; de kap, welke hij hun
op het hoofd zette, een teeken van vrijheid. Tenslotte hing hij hun den gouden
penning om den hals, sprak het ‘Ego doctor utriusque juris et professor ordinarius
1)
te creo utriusque juris doctorem’ uit en gaf hun de hand ten teeken van gelijkheid.
De beide andere promovendi werden daarop door hun eigen promotoren met
dezelfde ceremoniën bevorderd; alleen was het corpus juris vervangen door
Hippocratus en Aristoteles. Na afloop der plechtigheid volgde een dankwoord aan
alle aanwezigen en een maaltijd, die 3000 gulden gekost moet hebben.
Franeker heeft met eenzelfde ceremonieel het tweede eeuwfeest in 1785
opgeluisterd. Ook daar trok een statige optocht naar de kerk, waar met dezelfde
ceremoniën twee doctorandi plechtig met de kap promoveerden. Zij ontvingen er
na de toespraak en eedsaflegging bul, boek, ring en kap met laurier en den gouden
penning aan een rood lint. Naar gebruik hield het gezelschap tenslotte een optocht
door de voornaamste straten en zat aan een kostbaren maaltijd aan.
Te Utrecht werden in 1786 bij het derde eeuwfeest vier promovendi aldus
gedoctoreerd in de Domkerk, waarbij de kus nog niet vervangen was door
handreiken, te Groningen in 1766. Maar dat een dergelijke plechtigheid vrijwel alleen
ter opluistering van hooge feesten diende, bewijst inmiddels wel hoe zij werkelijk
‘more maiorum’ was geworden.

1)

‘Ik, doctor in de beide rechten en gewoon hoogleeraar, maak u tot doctor in de beide rechten’.
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Op de kamer
Van het leven op de studentenkamer in de 17e en 18e eeuw weten we, ook wanneer
we alle bronnen nageplozen hebben, niet bijzonder veel, want feitelijk vinden we er
alleen dan wat over, wanneer er iets was gebeurd, dat niet in den haak was en den
Senaat noopte er zich mee te bemoeien. Wat we vinden is dus niet zoozeer het
normale als wel het uitzonderlijke en dan nog alleen voor zoover er iets van uitlekte
en een officieele instantie er zich in mengde. Nu was er zeker afwisseling noodig,
hetzij binnen- hetzij buitenshuis en een ieder zal het er wel over eens zijn, dat
wangedrag en baldadigheid het minst zullen voorkomen dáár, waar het meest
gelegenheid tot ontspanning en gezellig verkeer bestond en het kamerleven niet al
te saai was. Ook de overheid was zich hiervan vagelijk bewust en in een later
hoofdstuk zullen we zien, dat aan verschillende academies de zorg van Curatoren
en regeerders zich uitstrekte tot het oprichten van rij- en schermscholen, ja dat zij
zelfs voor danslessen zorgden, doch helaas niet overal goed en bovendien gingen
de kosten meermalen de draagkracht van een groot deel der studenten te boven,
zoodat aan de behoefte tot uitspanning slechts in geringe mate werd voldaan.
Bovendien was van gezellig verkeer in vereenigingen in de 17e en 18e eeuw ook
weinig sprake en dus moest de tijd buiten de college-uren grootendeels worden
doorgebracht op de kast, in herbergen of op straat. Wanneer men nu weet, dat de
kamers bijster ongezellig waren ingericht en gemeubeld en de naaste omgeving
van de meeste academiesteden weinig lokkend was tot het maken van wandelingen,
dat er evenmin veel gelegenheid was tot het beoefenen van minder kostbare takken
van sport dan het paardrijden, dan begrijpt men wel, hoe en waar een groot deel
van den vrijen tijd werd doorgebracht en zal men zich niet verwonderen hierna een
heel hoofdstuk over het werk der academische rechtbanken aan te treffen: de
jongelui moesten te veel in herbergen amusement zoeken en doodden den tijd
verder met baldadigheden.
Wanneer we onze oude universiteitsstadjes doorwandelen, vragen we ons met
verwondering af, hoe het mogelijk was, dat daar zoo vele
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studenten konden geborgen worden in de lage huisjes. We zeiden reeds, dat het
o.a. te Harderwijk meermalen voorkwam, dat professoren om de bijverdienste
studenten in de kost hadden. Het is niet onmogelijk, dat hiervoor nog een ander
motief bestond, namelijk dat meer aanzienlijken hun om onderdak vroegen, wijl er
bij de burgerij geen behoorlijke kamer meer te vinden was. Van de Friesche academie
schreef Boeles dan ook: ‘Wanneer men bedenkt, dat Franeker eene kleine stad is,
waar de woningen der burgerij in de drie vorige eeuwen een nederiger voorkomen
hadden, dan heden ten dage, zal de gevolgtrekking niet zoo onjuist zijn, dat vele
studenten zich moesten behelpen op kleine sombere kamers. Dat daar in den
bloeitijd der hoogeschool honderden studenten eenigszins behoorlijk gehuisvest
konden worden, kan men..... bijna niet gelooven.’
Voor de grootere academiesteden gold dat uiteraard veel minder en het allerminst
voor Leiden, dat in de 17e eeuw regelmatig groeide, doch ook daar woonden vele
studenten op zolderkamertjes in onaanzienlijke buurten, want hun platte beurs kon
geen beter verblijf betalen en moest in vele gevallen worden bijgevuld door het
geven van lessen, in welk opzicht er dus ook niets nieuws onder de zon is. Vooral
Duitschers en Hongaren - die hier kwamen studeeren onder broeders in het geloof
- waren doorgaans slecht van geldmiddelen voorzien en moesten, ondanks de
allerzuinigste levenswijze, ten snelste afstudeeren. Nu en dan ontvingen zij eenigen
onderstand van Curatoren en soms wist deze of gene met theses, van lofdichten
voorzien, op kosten der academie gedrukt en aan een rijk en ijdel heerschap
opgedragen, een belooning te verdienen; soms hielpen ook professoren de
intelligentsten onder hen voort.
Een oude academiestad had een bijzonder cachet door de academieburgers, die
buiten de gewone wet stonden, volgens eigen regels en gewoonten en onder het
genot van bijzondere voorrechten leefden, beschermd maar ook in toom gehouden
door speciale wetten. Een groote groep der burgerij had zich bij het academieleven
aan te passen; allen merkten er van bij schandaaltjes, zoowel als bij bijzondere
feesten; velen vonden hun bestaan in verkoop van boeken, levensmiddelen en
dranken of in verhuur van kamers. Er hing in zoo'n universiteitsstad een zekere
sfeer, er werd Latijn gesproken, meer dan elders, er was een tegenstelling van
geleerde deftigheid en roerige tot ruwe joligheid. Er viel meer te beleven dan ergens
anders, waar de jongelingschap niet in zoo grooten getale aanwezig was om een
feestviering op te luisteren, of stof voor praatjes en den gezeten burger ergernis te
geven.
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In een academiestad werd het Latijn meer gesproken dan elders; zoolang deze taal
die der wetenschap bleef, was ieder deftig en ontwikkeld burger er mee bekend.
Aan de universiteit was het de verplichte omgangstaal; alle niet-Germanen - met
name de Hongaren en Polen - drukten er zich in uit, ook in het gewone leven. Latijn
was de eenige taal, die 'n college voor een internationaal gezelschap mogelijk en
voor elkeen verstaanbaar maakte. Daarom moesten ook dienaren en
kamerverhuurders er een en ander van begrijpen; zoo kwam men ook tot tot het
bordje Cubicula locanda, dat men nog steeds op te huur staande Leidsche kamers
aantreft. Alle ordonnanties en bevelen, alle verboden en programmata werden in
het Latijn ad valvas aangeplakt en als de Vroedschap in het Nederlandsch
resolveerde, zetten de professoren het besluit eerst in het hun passende Latijn over
alvorens er nota van te nemen, terwijl de Groningsche hoogleeraren zich in 1614
zelfs verstoutten om de hun toegezonden Latijnsche leges slechts in verbeterde
taal en stijl in te schrijven.
De kamers, welke aan de studenten verhuurd werden, waren over het algemeen
niet gezellig, hetgeen de sobere milieuschildering uit Vox Studiosorum van 1894
reeds terstond doet aanvoelen: ‘Midden op den vloer stond doorgaans een zware
vierkante eikenhouten tafel en tegen den gewitten of met tegels bedekten wand
stonden stoelen met hooge ruggen en lage houten zittingen. Daar vond men in de
17e eeuw den student, zittend te midden van zijne boeken, gekleed in lederen
wambuis en korte broek, steeds voorzien van een tabakspijp.’
Deze korte algemeene beschrijving toont eigenlijk weinig opvallends en geeft,
behalve de boeken, geen enkel verschil met iedere willekeurig genomen zitkamer
van een burgergezin uit dien tijd, waar óók de meubileering zwaar was, stoelen
netjes in het gelid stonden en de muren gepleisterd waren, uiterst sober versierd
met wat tin en een enkel schilderstuk, waarvoor men toen nog geen hooge prijzen
behoefde te betalen.
Hoe de gewone of zelfs naar verhouding goede studentenkamer er uit zag, kunnen
wij het best toonen aan de hand van de schaarsche afbeeldingen, welke daarvan
bestaan. Ze maken een weinig aanlokkelijken indruk en misten alle luxe en sfeer;
er lagen geen tapijten in, er stonden geen gemakkelijke zetels of mooie meubels,
de vloer was van kaal hout, een zware degelijke tafel bevond zich in het midden en
het aantal stoelen was niet op het bezoek van vele vrienden berekend. Op een der
platen zit een student aan tafel te werken tusschen boeken, bierkan en tabakspijpen;
hoed en mantel hangen achter hem aan de kapstok; verder is er nog een kast en
een bedstede. Op een andere plaat
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(blz. 90) zit een jongeman, met naar 17e eeuwsche gewoonte den grooten hoed
op het hoofd, te studeeren voor een kast, waarin de boeken met de snede naar
voren staan, en met twee globes erop. Ook hier is het op de tafel een chaos van
boeken, pijpen, een tabaksdoos en een bierkan met glas. Bij deze prent behoort
het onderschrift:
‘Ick ben een Heremyt en altijt in 't gewoel,
Ik sit niet stil en ga door zee en aarde loopen;
Die doot syn spreke vrij, die levenloos verkoopen
Voor arbeydt wetenschap, waerop ick stadig doel.
Wat koningh is soo ryck, de werelt is myn sot,
De wysheid is myn goed, myn seden syn gebreke,
Myn kasten niet vol gelt, myn armoe vol van streken,
Myn leven vol geneugt, myn heer de wyngaard God.’

Een derde prent stelt een medicus voor, die ook met den hoed op achter rook- en
drinkgerei zit, en wel, als deftig student, op een stoel met trijp bekleed; op een andere
stoel ligt een doodshoofd en achter hem staat een boekenkast. Onder het plaatje
staat:
‘Soo soeckt de soete jeught, in yvergloet ontstoocken,
Van dat de avont neigt, tot 't licht is aengebroocken,
Te wercken voor het heyl van 't lieve vaderlant,
Opdat hij sieckt en pest van arm en rijck verbant,
Ai siet de wakre knaep zijn snugger brein verkoopen,
Opdat gij eens op hem als Hippocraat moogt boogen.’

De afbeelding van een meer luxueus ingericht 18e eeuwschen student kreeg de
volgende moraal mee over ‘Het caracter van een student’:
‘Hij is een jonge plant, om de vruchten van wetenschappen, voort te brengen te
bequamer tijdt. - Als hij niet wil leeren, zoo bedroeft hij zijne ouders en bedriegt zich
zelven. - Quaadt gezelschap is de felle wondt, die hem het voortwassen van zijne
botten en bloeisels belet, en bon compagnons zijn de dieven, die hem zijnen tijdt
afstelen. - Hij wordt door het woordenboek geleert om kennis te maken met de
konsten. - Rym en redeneerkonst konnen hem dienen voor plaizier en wiskonst om
oorlogen mede te voeren, zo tegens de rede als met de rede, om de waarheit en
de rede te beter bij een te brengen. - Als hij in de filosophie zijne bespiegelingen
heeft gehad, dan kan hij kiezen, of hij zich uit de hel wil helpen of ziektens uit des
menschen ligchamen verdrijven of den twist, die zoo lang tusschen recht en onrecht
in de wereld geduurd heeft, slissen. - Van de eerste krijgt hij loon van Godt en van
de twee
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andere loon van de menschen. Zo mag hij dan met even goeden moed in het een
of ander voortvaren.’
Het is opvallend, hoe de afbeeldingen als regel studenten toonen, omringd met
heele en gebroken tabakspijpen en met een pijp in den

Een student op zijn kamer omstreeks 1700
Naar een gravure van H.R.

mond, ook in den tijd, waarin het rooken nog als banaal werd beschouwd. Het rooken
was bij hen in de eerste helft der 17e eeuw reeds gewoon, toen de geleerde wereld
het er lang nog niet over eens was, of tabak een heilzame remedie was tegen allerlei
kwalen, dan wel een duivelsch kruid, waartegen predikanten openlijk moesten
fulmineeren. Wel was in de colleges, waarin beursstudenten samenwoonden, het
roo-
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ken streng verboden, maar overigens was de studiosus thuis steeds voorzien van
een korte pijp, of later van lange gouwenaars - hij had er steeds een dozijn voor het
breken, tegelijk om te offreeren aan vrienden op bezoek, en er hing, volgens Schotel,
in de 18e eeuw bij allen het volgend vers van Burmannus aan den wand:
‘Meditatio seria super tabacatione pipali, rejecta nasali
et anathema knablativa, fumus gloria mundi.’

De prijzen der kamers (met tafel, stoelen en bed gemeubileerd, doch zonder
beddegoed, boekenkast, kussens e.d.) varieerden nogal, maar blijken in de 17e
eeuw veel lager dan in de 18e. Van Groningen zijn de volgende huurprijzen per jaar
bekend: 1622 Fl. 26.-, 1632 Fl. 30.-, 1642 Fl. 46.-, 1645 Fl. 34.- en 40.-, 1664 Fl.
60.-, 1688 Fl. 23.-, 1740 Fl. 30.-, 1770 Fl. 85.-, 1800 Fl. 80.- plus Fl. 20.- voor
meubels. Te Utrecht was in de 17e eeuw voor 50 à 60 gulden een goede kamer te
krijgen, terwijl in het midden der 18e eeuw 70 gulden werd betaald. Te Harderwijk
was het leven zoo goedkoop, dat 26 gulden daar in 1686 niet ongewoon heette, te
Leiden liepen de prijzen in den loop der tijden van 26 tot 100 gulden op. Natuurlijk
waren edelen en aanzienlijken, die met een complete hofhouding kwamen, veel
duurder uit, want zij huurden dikwijls een heel huis, waar zij met hofmeester, kok
en bedienden woonden. Wanneer hun personeel meer bescheiden in aantal was,
namen zij ook wel hun intrek bij deftige burgers, die er in de zestiende eeuw niet
tegen op zagen een dergelijke verdienste aan te nemen. In dien tijd komt het, zooals
we reeds boven opmerkten, ook verscheidene malen voor, dat zelfs Leidsche
professoren studenten in huis hebben. Bij andere motieven der ouders zal hier zeker
ook van invloed geweest zijn de wensch om hun toen herhaaldelijk nog zeer jonge
zoons onder veilige hoede te stellen, waarmee zij tegelijk de kosten van een
gouverneur uitspaarden. Zoo woonde Hugo de Groot bij Franciscus Junius.
Professors-weduwen moesten meermalen studenten houden, omdat zij geen
pensioen,ontvingen, hoogstens na het overlijden van hun echtgenoot nog eenige
maanden doorbetaling van diens tractement.
Al de genoemde prijzen hebben uitsluitend betrekking op de huur van een kamer.
Hoe de maaltijden geregeld waren, blijkt zelden; wel weten we, dat kostgeld
afzonderlijk werd betaald en men reeds in de vroegste tijden niet altijd bij den
kamerverhuurder at, doch dikwijls aan 'n studententafel in een of ander koffiehuis
of bij een particulier, hetgeen met name te Leiden in de 19e eeuw nog algemeen
gebruikelijk
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was. De Leidsche hoogleeraar Bronchorst ontving zoo in de 16e eeuw voor kost en
inwoning samen 150 tot 200 gulden, wasch van lijf- en beddegoed inbegrepen,
terwijl andere gasten hem 100 gulden voor den maaltijd betaalden en elders
woonden; daar was dus een ‘tafel’. Een Utrechtsch student gaf (volgens zijn in 1894
in de Navorscher gepubliceerde aanteekeningen) 64 gld. uit voor de kamer en 106
gld. aan kostgeld over 1776/77, waarbij nog kleinere bedragen kwamen voor
toemaken van den schoorsteen en thuisbrengen van kolen. Wolff en Deken's Willem
Leevend at braaf aan tafel met het gezin van zijn hospes en was dus geheel in het
huishouden opgenomen. Een dergelijke gemeenschappelijke tafel kwam wel meer
voor, maar of we die in de 17e en 18e eeuw tot een veel voorkomend gebruik mogen
verklaren, is niet zoo zeker, want vanouds genoot de student liever wat meer vrijheid
in zijn doen en laten dan de opneming in het gezin hem liet.
Toch is wel aan te nemen, dat het contact met hospes of hospita veel grooter was
dan thans. Het was geen zeldzaamheid, dat een student geen huissleutel meekreeg
in zijn eerste jaren en op tijd binnen moest zijn: het is ook wel te begrijpen, dat
ouders, wier zoon op jeugdigen leeftijd naar de academie ging, den hospes een
zeker toezicht opdroegen. Zelfs uit kluchten blijkt, dat de hospes gewoonlijk op de
thuiskomst van zijn logé moest wachten; zoo laat de schrijver van het Leidsch
Studentenleven den hospes zeggen:
‘Dat ligtemissen, al dat plagen,
Dat mogt de Drommel draagen.
Ik ben zulk leeven niet gewend.
Dat redementen, en dat akermentsche wachten
Tot twee drie uuren, alle nachten,
Dat maakt me dol en desperaat.’

Student Blyhart laat (in hetzelfde stuk) met het oog daarop waarschuwen, dat hij
vóór tienen thuis komt, of anders elders blijft overnachten en dus niemand voor hem
behoeft op te blijven.
De hospes was gewoonlijk wel de onderdanige dienaar, gewend om op verzoek
of bevel prompt voor dit of dat te zorgen, maar wijs genoeg om zich tijdig in het bezit
te stellen van het adres van den ouden heer en daarom toonde zelfs de lastigste
student zich tegenover hem wel wat kalmer, want juist deze kon geen brief naar
huis met toelichting op zijn gedragingen velen uit vrees dat zijn toelage ingehouden
of hij zelfs naar huis teruggeroepen zou worden. De mop in een klucht bestond dan
ook steevast hierin, dat na eenige wederwaardigheden de hospes
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aan de ouders het lieve leventje van hun zoon bekend maakte en deze een geduchte
afstraffing in ontvangst had te nemen.
Oneenigheden tusschen huurder en verhuurder werden door de academische
rechtbank beslecht in plaatsen, waar die bestond, anders door den gewonen rechter.
De verhuurder had dan werkelijk niet de slechtste kansen, want hij mocht bij gebreke
van betaling beslag leggen op boeken, lessenaar, schrijfgereedschap enz.; de
Republiek was immers te democratisch om den hospes in het hoekje te zetten, waar
de slagen vielen. Een huiseigenaar dwingen hem de kamer te verhuren, welke hem
aanstond, of een ambachtsman, wiens bedrijf rumoer meebracht, noodzaken om
de buurt te verlaten, kon hier geen student; ook was het hem niet toegestaan zijn
kamer te ontruimen vóór de huurtijd om was, zonder voor den geheelen termijn te
betalen. Die huurtijd liep voor een geheel jaar; te Utrecht evenwel verzocht de Rector
Magnificus op klacht van een student aan de Vroedschap om een andere regeling
omtrent de kamerhuur te treffen en wel, dat de overeenkomst immer met zes weken
opzegbaar zou zijn.
Van oneenigheden tusschen huurder en verhuurder merken wij weinig, behalve
waar het betreft vordering over achterstand in betalingen. Slechts een enkele maal
kwamen de hospites en masse in beweging, als bij twisten met den Senaat over
een te scherp decreet de studenten hals over kop wilden vertrekken en zij eenige
slechte betalers veiligheidshalve deden gijzelen. Het schijnt echter, dat over het
algemeen kamerhuur vooruit betaald werd, daar we op schuldenlijsten wel
leveranciers, doch geen enkelen hospes zien prijken. Buiten de huur was er zelden
iets te vorderen, want als er eens 'n ruzie in huis werd uitgevochten, werd als regel
alleen de tegenstander beschadigd en kwam het degelijke meubilair er goed af,
ofwel de delinquent vergoedde de schade en er viel niets te eischen. Een
uitzondering is een Franeker voorval van 1675: de student Nikerck, inwonend bij
een predikantsweduwe, trok daar in een bui van razernij het portret van admiraal
Auke Stellingwerff, een broer der weduwe, dat zijn kamer sierde, maar dat hij blijkbaar
niet meer kon ‘zien’, van den wand en wierp het in 't vuur. Deze schokkende
gebeurtenis en het op zichzelf staande geval, waarbij een student zijn hospita afroste,
zijn een paar der zeldzame ons overgeleverde gevallen, waarin de harmonie
tusschen student en hospita ten eenenmale zoek was.
Hier en daar vinden wij gegevens omtrent de bezittingen der studenten en de
inventaris van hun kast. Natuurlijk hangen lengte en inhoud der lijst er van af, of het
een gegoed dan wel onbemiddeld student betreft. Van een arm student te Franeker
bestond de inventaris uit ‘een reis-
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coffer met ruigh leer, drie olde hoeden, een olde blieken lamp, een dieve lanteerntie,
een ballon, een deel linnen en wollen fodden, een out schrijftavel, een orgelpijp,
een oldt tafelbordt, een briefien met rood ende swarte syde, een olde draegbandt,
een oldt stoelcussen, een duitsche clederborstel, een looden inctpot, een mes met
1)
een forckien, een olde kan, een clein houten pulpitium’ en verder uit vijftien boeken,
al te samen een armzalig bezit.
Een Hongaar uit de 17e eeuw bezat 26 boeken en voorts ‘een olde rock met ruig
gevoerdt, een pak nieuwe swarte hemden, een pack olde swarte kleren, een paar
2)
nieuwe roode muilen, een ruige muts, zes beffen, vijf paar ponietten , vijf paar
Ungarsche hembden, een duitsch hembt, een wijnkeldertie, een olde reissack, een
deel olde knopen, een kalotte met een bont linnen mutse, een vuirslach’. De edelman
Jonker Claes van Deken had ‘een grauwe rijdtbroeck, een oude grauwe mantel,
3)
een gravestoffen wambuis, een swarte oude schiarp , een swarte hoed, een swart
4)
spaens leder draegbant, een swart leeren vellys , een paar geel leeren muijlen, een
roodt vluelen muts, vier beffen, twe oude hallewe en een heel hembt, vijf paar linnen
5)
hoofd met een linnen slaapmuts, twee pojer doosen, een swart prieme gangelstocke ,
o

o

o

drie boekies; 1 Lutteri Sangboeckijn, 2 Joh. Kruls Minnespiegel, 3 De Geest van
Tengnagel. Een dosie met een paar oude canons, een iseren honde ketten, een
rondt hangendt kristallijnen drijfglas, een olde kleerbesem, een swart trijpen
6)
hoedtkussen , ook oldt meschen enckt koker.’ Deze boedel - blijkbaar niet die van
een volijverig blokker, bracht in veiling 25 gulden op, waartegenover Fl. 151.65 aan
schulden stond. In een andere inventaris van nagelaten goederen komt een koffer
met 117 boeken voor.
In 1655 werd een eerstejaars ter academie uitgezonden met een koffer, een nieuw
lakensch pak, een sergepak, 2 witte onderbroeken, 2 witte hemden, een lakensche
mantel, 2 hoeden, 1 paar schoenen, 1 paar muilen, 2 slaapmutsen, 6 gewone
hemden, 18 beffen, 18 neusdoeken, 2 paar witte kousen, 6 lakens, 9 sloopen, 18
servetten, 6 handdoeken, een paar morsmouwen, een tinnen nachtspiegel, een
zilveren lepel, een kleerborstel, een boekenkast, bed met beddezak, 2 kussens met
peluw, twee linnen lakens, twee dekens, een achtkante spiegel, een tang, een
lessenaar, een zitkussen en blauwe gordijnen.
De 17e eeuwsche student was precies gekleed als zijn tijdgenooten buiten de
academie; hij droeg den geheelen dag een wambuis, waarover hij bij avonduitgang
een mantel droeg. In de achttiende eeuw veranderde

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Lessenaar.
Manchetten met kant, die over de mouwen geslagen werden.
Sjerp.
Koffer.
Wandelstok met ijzeren punt.
Hoofdkussen.
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de mode en werd het onder studenten gewoonte een Japansche japon of ‘rok’ te
dragen, en zij hadden die niet alleen thuis aan, maar ook op straat, op college en
zelfs in de kerk. De burgers noemden die kleeding ‘luyrokken, laffe en weeke
jonkerjaponnen, japonnen van samaer en melksmuilen’, maar toch sloeg de mode
op de burgerij over. De Göttinger hoogleeraar Beckmann zag in 1762 te Leiden
zelfs een prof, die in zoo'n kleedingstuk college gaf, wat voor een vreemdeling een
eigenaardig gezicht geweest moest zijn! Baron Pillnitz (geciteerd door Schotel)
schrijft: ‘les étudiants ne s'y piquent point, comme en Allemagne de magnificance
en habits, plusieurs ne quittent presque jamais leur robe de chambre, et c'est
l'habillement favori des bourgeois. Cela me fit croire, la première fois que je passai
par cette ville, qu'il y regnoit quelque maladie epidémique. En effet, tous les habillées
dans les rues paroissent autant de convalescants.’
De kamerjapon was veelal van ‘bleumerant satijn’, van voren als een keurslijf
vastgeregen, en werd gedragen zonder broek, met witte kousen en roode muiltjes.
De Leidsche regeering deed een poging om de dracht in discrediet te brengen door
een dief in japon te pronk te zetten, hetgeen evenwel niet het minste resultaat had.
Eerst tegen het einde der 18e eeuw begon de dracht te Utrecht er wat uit te raken,
maar te Leiden bleef de mode nog in volle glorie bestaan. Er waren huis- en
staatsiejaponnen en zelfs predikanten achtten het niet beneden hun waardigheid
er in rond te wandelen. Te Groningen wordt voor het eerst in 1688 een ‘japansche
rock’ genoemd, in 1742 wordt daar in deftig Latijn van de ‘tunica japonica’ gesproken
en blijken de studenten haar niet op hun kamer, doch zelfs bij nachtelijk rumoer te
dragen.
Dat er ook wel andere kleedingstukken gedragen werden, blijkt uit de inventarissen
en ook uit de lange rekeningen van laken- en passementverkoopers, van leveranciers
van zijde en fluweel en uit de waschlijsten voor kantwerk. Een goed opgedoft Leidsch
student uit de 18e eeuw wordt ons beschreven als ‘hooggekapt of met een tot den
rug toe hangende allonge (pruik), gebloemd zijden vest, zijden of fluweelen broek
en rok met goud borduursel, kanten lubben, das, overhemd, gekleurde schoenen
met gouden gespen, zijden kousen en een degen op zijde’.
Bij de typen, die in de 18e eeuw over den hekel gehaald worden, zijn er die
kapitalen aan hun kleeding besteden, op en top fat en vol dwaasheden, zooals die
alleen in de 18e eeuw denkbaar zijn. Er is er één bij, die zesmaal per week op visite
moet en zich daarvoor telkens in andere kleedij steekt, voor 's morgens en voor 's
avonds zelfs nog
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verschillend. Hij bezoekt 's winters elken Zaterdag een concert en laat geen
tooneelvoorstelling voorbijgaan, ofschoon hij ze ‘detestabel’ vindt. Een ander leeft
voor zijn pleizier en krijgt 2000 gulden zakgeld, doch heeft 4000 gulden noodig,
zoodat hij geen rooien duit heeft, wanneer de Utrechtsche kermis aanbreekt, bij
welke gelegenheid hij volgens mos jongedames met haar familie op een
schouwburgje behoorde te tracteeren.
Vooral in de spectatoriale tijdschriften zijn studenten meermalen over den hekel
gehaald. In 1774 vinden we daarin het volgende uit een gefingeerd dagboek:
‘Donderdag. Ik werd ten negen uren door den paruikmaker uit het nest gehaald. Hij
was een nieuwe knegt, die vry stom scheen en my maer gansch niet naar mynen
zin heeft opgemaakt. De eene krul hing een half el lager dan de andere. Ieder zei
dat ik slegt opgemaakt was. De baas hoeft dezen uil niet weder te zenden, of ik zal
hem de beenen breken. Ik heb hem dat ook ronduit gezegd. Toon verstaat zyn
dingen vry wat beter en hy weet altyd nog wat te vertellen, daar deze niets anders
weet, als: wat belieft mynheer?’ Over den Zondag laat de schrijver dit heerschap
zeggen: ‘Dat is wederom een van die lastige dagen, die men met goedkeuring der
regeering uit de almanakken behoorde te schrappen. Hoe vry een student ook leeft,
op deze dagen moet hy zich altyd nog min of meer generen. Alles is gesloten en
ieder loopt naar de kerk. Ik ging 's morgens onder een borrel nog wat zitten lezen.
Ik heb er hoofdpijn van gekregen, was het niet hoog noodzakelijk, ik geloof, dat ik
het boek schielijk aan een kant smeet. Ik heb er evenwel tegenwoordig met groote
moeite het eerste boek ingelascht. Nu nog maar een derdehalf en ik ben klaar. - Ik
ging my aankleeden. Het was nogal mooi weer. Ik heb myn nieuwen rok met goud
eens aangetrokken. Myn hoed met pluimen staat my niet te breed aan. Ik zal hem
eens naar den Franschen kamer dienen te zenden, om hem anders te laten
opstoomen. Men maakt het goed by ons altyd zo vervloekt styf, en nog is het myn
vader te zwierig naar zyn zin.’
Dergelijke typen, al zijn ze hier wat overdreven, waren er, en van hen vinden we
de lakenkoopers- en passementwerkers-schulden tot honderden guldens toe.
Jongelui van dergelijke allures moeten we vooral onder de juristen zoeken, die eerst
eenige jaren verdeden met wijntje en trijntje, gekleed naar de laatste mode op alle
vermakelijkheden en bij elke bijeenkomst te vinden waren, behalve in de kerk, tenzij
om er mooie meisjes te begluren, verhalen van een tendre amourette met passages
touchantes vooraan in hun boekenkast hadden, vóór de vlekkelooze banden der
ongelezen studiewerken, bij scherm- en dansmeester, waard, drankwinkel en
kleermaker eerst hun geld, daarna hun crediet
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Een promotie-optocht voor de Leidsche academie omstreeks 1640
Naar een schilderij door H. Van der Burg in het Rijksmuseum
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Jongeman in een rijke studeerkamer
Naar een schilderij van A. van Gaasbeek in het Rijksmuseum
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Spotwapen uit 1653 van B. Beecker in het Wapenboek der Geldersch-Overijsselsche
Studenten, berustend in het Gemeente-archief te Utrecht
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Een 18e-eeuwsch student, rookend in zijn kamer
Naar een gravure van T. Bleyswijk
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opteerden, immers als de oude heer niet meer wilde afschuiven bij den hospes en
leveranciers alles op den kerfstok lieten zetten, den boekverkooper als geldschieter
aanspraken, hun boeken op de auctie brachten en tenslotte hals over kop examen
moesten doen, wanneer 't spaak liep.
Verreweg de meesten beschikten niet over zooveel geld en crediet,want veel was
het gewoonlijk niet, wat de student van huis meekreeg. Hoeveel zakgeld hij in den
regel te verteeren had, weten we niet, maar zijn contanten zullen toen ook wel steeds
te vlug verdwenen zijn. Aan eten en drinken is zeker vrij wat besteed, als we er
rekening mee houden, dat in de Gouden Eeuw de doorsnee-Nederlander liefst véél
at en dronk en hij in de 18e eeuw erg op luxe gesteld was.
De professoren gaven in dit opzicht zeker geen goed voorbeeld. In een der
hoofdstukken brachten we reeds naar voren, dat ook zij dikwijls hun inkomsten
verkwistten aan spijs en drank en als gevolg hiervan - vooral in den jeugdtijd onzer
academies, toen de tractementen gering waren - er financieel meermalen slecht
aan toe waren. Hierdoor sloop het euvel in van geldelijke douceurtjes, die zij zich
bij promoties en disputaties lieten toestoppen. Zoo teekent de meermalen genoemde
Leidsche hoogleeraar Bronchorst in zijn Diarium op 1593 aan dat een jurist hem
een daalder in de hand duwde! En aan dezen prof was het geld zeker slecht besteed,
want hij was nogal eens in kennelijken staat, hoewel hij er achteraf steeds diep
berouw over had.
Onmatigheid was bij de hoogleeraren der 17e eeuw al even weinig zeldzaam als
bij hun minder geleerde tijdgenooten. Zulke liefhebbers van het goed der aarde
onder de professoren woonden dan ook in den tijd der lage tractementen veelal in
gewone buurten, waar de huur niet meer dan een vierde van die in de hoofdstraten
bedroeg en waar zij bovendien nog kamers verhuurden. Behalve dat zij gaarne een
douceurtje in klinkende munt aannamen, zochten zij maar al te gaarne hun discipelen
thuis op om een glas of wat te drinken en verschenen op feesten, waar wat te halen
was, vanwaar zij dan na afloop door hun studenten werden thuisgebracht. En 's
middags deed zich vaak nog de gelegenheid voor om mee te gaan naar een der
herbergjes buiten de stad, waar zij ongestoord konden pimpelen.
Al waren zulke toestanden natuurlijk geen regel, er werd een onheilzaam voorbeeld
gegeven aan de studenten, die gewoonlijk toch niet veel aansporing noodig hadden
om de bierkan leeg te maken. Meestal hielden zij hun bier- of wijngelagen in een
herberg, hoewel het ook niet zelden voorkomt, dat men elkander op de kast
uitnoodigt. Zoo zien we in 1619 te Groningen op een kamer een groep studenten
bezig met
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‘ een halve tonne cluyn’ en dat liefst voor de derde maal in veertien dagen tijds! Na
afloop van examens of promotiën werd vaak een vat wijn of bier op de kast
leeggefuifd en te Franeker werd dit zoo erg, dat examinandus en defendens sinds
1624 vóór zij toegelaten werden uitdrukkelijk moesten beloven daarvan te zullen
afzien.
Natuurlijk hadden dergelijke verboden over het algemeen geenerlei effect en dat
de Franeker spes patriae den beker duchtig kon laten rondgaan, blijkt wel uit het
volgende voorval. In 1692 noodigde Egbert Reggers op een avond tegen zeven uur
vier kennissen bij zich op een pijp tabak, ‘welcke aldaer van die tijdt af aen hebben
1)
sitten drincken in 't geheel 7 half mengelen stercke dranck, van welcke 6 halff
mengel en een vierendeel roosolis, en een vierendeel brandewijn’. Jac. Sprottinga,
phil. stud. uit Harlingen, kreeg te veel, rolde van zijn stoel en werd op zijn verzoek
te slapen gelegd op den vloer met een kussen onder het hoofd. Om half twaalf
gingen de anderen uit, waarna de hospes den slapende nog ‘met sijn
schipperbollekevanger bedeckt en kussens op de voeten gelecht’ had. Toen Reggers
tegen twee uur terug keerde, sliep Sprottinga nog ‘dat hij snorckte’; den volgen
morgen om acht vond men hem dood! Eerst werd er nog aan misdaad gedacht,
maar al spoedig bleek, dat hiervan geen sprake was.
Of dergelijke partijen uitzondering waren of niet, is moeilijk te zeggen, evenmin
of de student veel uren op zijn kamer doorbracht, maar slechts zelden merken we
iets van gezelligheid thuis. Zeker werd heel wat tijd besteed om colleges te volgen
en disputen bij te wonen. Voor de eigen studie kon de student maar weinig op de
bibliotheek terecht, die niet liberaal ter beschikking stond, zooals nu, en stellig zal
er dus 's avonds op de kast geblokt zijn, allicht ook met twee of meer samenwerkend,
temeer waar het samenwonen met een contubernaal zeer veel voorkwam.

1)

Een half mengel is een pint = 0.6 liter.
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De bursaal
Het aanstellen van hoogleeraren in de godgeleerdheid alleen bleek bij lange niet
voldoende om het hoofddoel der eerste academies - aanvulling van het tekort aan
predikanten - te bereiken. Wel had Leiden in het algemeen terstond een flinken
toeloop van studenten en kwamen ook reeds in de eerste jaren tientallen
vreemdelingen, maar voor de studie der theologie meldden zich slechts weinigen.
De reden daarvan was, dat 't predikantsambt slecht gehonoreerd werd en weinig
in tel was, zoodat alleen zoons uit minder gesitueerde gezinnen in aanmerking
wenschten te komen voor de theologische studie, jongelui dus, die niet in staat
waren zelf de benoodigde geldmiddelen daartoe op te brengen, maar door steun
van anderen daartoe in staat gesteld werden. Daarom zien wij, dat men er aan elke
academie spoedig toe overging om beurzen beschikbaar te stellen en gebouwen
in te richten, waarin goedkoop of gratis onderdak werd verschaft. Jongelieden, die
een beurs hadden, werden alumnen of ‘voesterlingen des vaderlants’ genoemd; die
in het gemeenschappelijk tehuis werden ondergebracht, heetten bursalen.
Te Franeker werd reeds terstond bij de oprichting der academie voor beurzen
gezorgd: leerlingen van Latijnsche scholen in Friesland kregen een toelage van 60
gulden, wie verder studeerde 110 gulden per jaar; in aanmerking kwamen echter
alleen studenten uit gezinnen, waarvan de ouders onvermogend en ingezetenen
van Friesland waren. Het aantal van deze begunstigden, die men stipendianten kan
noemen naar hun stipendium of toelage, was aanvankelijk onbeperkt, tot in 1589
Gedeputeerden een maximum aantal van 124 aanbevalen. Het was de bedoeling,
dat de scholieren minstens 12 jaar oud waren en liefst van plan in de godgeleerdheid
verder te studeeren, terwijl per gezin slechts één zoon begunstigd mocht worden.
De ouders moesten bovendien de garantie geven ‘dat sij in haar studies sullen
continueren, ofte bij faulte van dien, dat wederomme van hun luiden gerestitueerd
sal worden t' gene sij van den Lantschappe ter oirsake van dien ontfangen ofte
genoten mogen hebben, doch bij soo verre iemant, vermits sijne on-
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vermogentheit geen borge soude kunnen stellen, sal de selve met juratoire cautie
mogen volstaan’. Sinds 1591 hebben de provinciale Staten het vergeven van beurzen
aan zich gehouden en zij beperkten het aantal eerst tot 100, daarna tot 80 en
tenslotte tot 41, toen de behoefte eraan verminderd was.
Op den duur waren de beurzen te Franeker niet meer uitsluitend voor toekomstige
predikanten bestemd, wat blijkt uit de bepaling van 1656, waarbij alumni zich in de
eerste twee jaren niet mochten bezig houden met de studie van theologie, rechten
of geneeskunde, maar eerst een propaedeuse van klassieke talen, Hebreeuwsch
en welsprekendheid doornemen. Na verloop van tijd vertoonde het aantal beurzen
daardoor neiging om weer te stijgen, tot het in 1672 uit bezuiniging tot 20 werd
verminderd.
Een andere tegemoetkoming aan de beursstudenten te Franeker werd in 1656
afgeschaft, en wel het beneficium liberae bursae, het genot van vrije tafel in het
bursegebouw, wat in het belang der orde noodig bleek; bij uitzondering slechts
zouden Curatoren dit voorrecht nog verleenen voor ten hoogste één jaar en aan
niet meer dan 12 studenten, die geen alumni behoefden te zijn, doch daarmee wel
aan de bursewet onderworpen werden. Nog vóór 1700 verdween het beneficium
geheel, maar omstreeks 1720 duiken er weer eenige alumni op, die dan
geëxamineerd werden om het gewest van theologen te voorzien, waaraan blijkbaar
weer eens tekort was; er werden toen subsidiën van 60 tot 100 gulden geschonken
met beneficium liberae bursae en later genoten de zes knapste bollen zelfs 250 gld.
Het komt dan ook voor, dat er tot 60 alumni zijn en verdubbelde toelagen toegekend
worden om elders de studiën te voltooien. In 1797 waren 42 stipendia voor 100 gld.
beschikbaar, maar de liefhebberij was niet buitengewoon, want niet meer dan de
helft kon worden uitgedeeld.
Het is duidelijk, dat het aantal beursstudenten aan 'n kleine academie een flink
percentage uitmaakte en dat daar in de 18e eeuw soms zelfs meer dan de helft
studenten uit stipendianten bestond. Uiteraard moet bij de bespreking van toestanden
en voorvallen uit het studentenleven met deze verhoudingen terdege rekening
gehouden worden, omdat daarmede elementen ten tooneele verschijnen, die
eenerzijds tot hard werken geneigd waren, anderszijds evenwel ook de ruwheid en
losbandigheid der minder welgestelde standen uit die dagen meebrachten, al moeten
wij er hier terstond aan toevoegen, dat deze eigenschappen ook aan studenten uit
hoogere kringen lang niet vreemd waren.
Elke academie had een aantal financieel gesteunde studiosi met groo-
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tere of kleinere toelage. Utrecht begon in 1625 met 47 toelagen van 200 gulden om
het studeeren elders mogelijk te maken, maar verminderde dit getal weldra tot 18.
De alumnen werden na de oprichting der eigen universiteit niet in een
gemeenschappelijk tehuis samengebracht, maar stonden wel onder toezicht van
een der predikanten. Sinds 1720 gaven de Staten zes beurzen van 300 gulden uit
voor Hongaarsche en Zevenburgsche studenten en het volgend jaar wist de
theologische faculteit de Vroedschap te bewegen eveneens een dergelijk bedrag
beschikbaar te stellen. In later tijd studeerden in deze stad ook velen uit het
stipendium Bernardium, een stichting van Daniël Bernard Guilliams, die in 1761 bij
testament een bedrag van 9000 Engelsche ponden aan bankactiën bestemde voor
opleiding van studenten in de Gereformeerde theologie uit de Paltz en Hongarije
en Zevenburgers en waren uit ettelijke legaten sommen beschikbaar voor dergelijke
doeleinden. Natuurlijk is er van die toelagen wel eens misbruik gemaakt. Zoo bleven
sommigen, die al lang predikant waren, voortgaan hun pensiën te trekken; een
slimmerik vond het noodig zijn studie tien jaar te rekken, tot men bemerkte, dat 't
hem louter en alleen om 't stipendium te doen was en de toelage introk.
Harderwijk had aan de Illustre school reeds het Fraterhuis ingericht tot goedkoope
woongelegenheid, ten deele voor ‘voedsterlingen van het kwartier’. Het opperbeheer
daarover had de schoolraad, onder welken een oeconomus of huismeester stond,
met vier bedienden, die clavigeri of sleuteldragers werden genoemd. Een deel der
jongelui werd daar geheel onderhouden, anderen waren er alleen gehuisvest. Ook
het Catharinaklooster diende daartoe tot 1641, toen er woningen voor professoren
werden ingericht.
In 1612 bevalen de Staten van Friesland het oprichten van een collegie voor 20
alumnen ‘in de huijsinge, genaemt des abts van Lidlums huijsinge, welcke daertoe
vertimmert sal worden’. Deze resolutie, die die eerst in 1617 werd uitgevoerd, vond
natuurlijk geen gunstig onthaal bij de alumni, die er uit den aard der zaak niets voor
voelden hun gulden vrijheid op te geven en onder de discipline van een regent te
komen, maar zij moesten zich wel in 't onvermijdelijke schikken, wilden zij hun beurs
niet verliezen. Op de begrooting der academie maakten de kosten voor deze burse
een belangrijk bedrag uit, hetgeen het duidelijkst blijkt uit cijfers over minder
voordeelige tijden. In 1766 had Franeker 48 bursalen op nog geen honderd studenten
en beliepen de kosten 8006 gld., waarbij nog 450 gld. salaris voor den inspecteur
gerekend moet worden. Elke bursaal kostte 146 gulden per jaar aan
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onderhoud, ongerekend uitgaven als 250 gld. voor verwarming en 200 gld. voor
gebouwen. In 1774 is de burse opgeheven en werden in plaats daarvan 25 subsidiën
van honderd gulden toegekend en 15 van één goudgulden wekelijks (gedurende
35 weken per jaar) voor Friezen en 10 van twee goudgulden voor Hongaren; het
gebouw werd voor 2400 gulden verkocht. Daarnaast bleven de gewone aluminaten
bestaan.
Te Leiden was al eenige maanden na de oprichting der academie gevraagd om
kostelooze opleiding van theologanten mogelijk te maken en daartoe elke
Hollandsche stad jaarlijks een bepaalde som aan studenten uit eigen stad te doen
toeleggen. Dit voorstel werd aangenomen, doch dat stond nog niet gelijk met
uitvoering, aangezien de stedelijke financiën door den oorlog reeds zwaar op de
proef werden gesteld; de tijden waren er toen nog niet naar om zooiets te doen en
bovendien maakte Dordrecht bezwaar om jongelui te zenden, wanneer niet eerst
voor afdoende toezicht was gezorgd.
Daarop bood Leiden aan te zorgen voor een geschikt gebouw en een bekwaam
regent, mits elke stad twee alumnen zond. Dit aanbod werd aanvaard en de
magistraat wees het voormalige Cellebroedersklooster aan tot ‘collegie voor
schamele studenten’, een gebouw, dat voor het doel weinig geschikt bleek, terwijl
de eerste regent, de predikant Petrus Hackius, nog minder aan de verwachtingen
beantwoordde, en dus bleven de studenten uit. Toen Hackius tot zijn eigenlijk werk
terugkeerde en de Curatoren Mr. Volckerus Westerwolt van Groningen bereid vonden
een paedagogicum in genoemd gebouw in te richten, werd het iets beter. Deze
stelde zijn instituut open voor allen, die goedkoop kost en inwoning zochten, en bij
hem vonden ‘schamele studenten’, voornamelijk vreemdelingen, onderdak.
Maar nu kwamen slechts weinig alumni uit Hollandsche steden, en wel
hoofdzakelijk wegens de hevige twisten tusschen magistraat en kerkeraad van
Leiden, waarin ook de studenten en hoogleeraren zich mengden, zoodat de spheer
allerminst gunstig was voor een rustige studie. En bovendien had de Leidsche
magistraat haar beloften maar half vervuld: zij had de cellen gelaten in den toestand,
waarin de monniken ze bij de confiscatie verlaten hadden, dat wil zeggen zóó, dat
wel de verstorven pater erin kon verblijven, maar een levenslustig student ze moeilijk
als een kamer kon waardeeren; en bovendien was het gebouw hoogstens voor een
tiental bewoners geschikt, doch moest twintig studenten herbergen. Kortom, 't was
er eer een bouwvallige gevangenis dan een behoorlijke burse, zoodat de studenten
liever elders een zolderkamertje huurden.
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Zoodra de tijden wat beter werden en grootere uitgaven toelieten, werd Westerwolt
bedankt voor de moeite en het paedagogicum gesloten. Nu werd allereerst alles er
op gezet, dat de theologische studie door betere leerkrachten meer dan tevoren
trok en aangedrongen op inrichting van een behoorlijk collegium theologiae. De
Staten besloten hiertoe in April 1591; een daartoe aangewezen commissie kwam
in November met de voorbereiding gereed, Johannes Cuchlinus, predikant te
Amsterdam, werd tot regent benoemd en de ons reeds bekende hoogleeraar in de
rhetorica Henricus Bredius tot oeconomus of schafmeester aangesteld.
Het voormalig paedagogicum werd als gebouw voor het college aangewezen,
maar nu ten deele herbouwd en anderdeels verbeterd en grondig hersteld. In October
1592 kwam het klaar en was nu tenminste toonbaar, maar meer ook niet, want het
bleef een sober, somber en weinig voor het doel geschikt gebouw. Den 6en October
werd het plechtig ingewijd, een dag, die een feestdag moest zijn: iedereen werd
aangemaand het werk te laten liggen om 's morgens de godsdienstoefening bij te
wonen. In drie kerken werden door predikanten toepasselijke toespraken gehouden,
na afloop daarvan vergaderden Curatoren, hoogleeraren en magistraat op het
stadhuis, van waar zij naar het feestelijk met tapijten behangen groot auditorium
trokken. Hier werden de gebruikelijke toespraken gehouden: ‘in lichtelijk
hoogdravende beeldspraak werden inrichtingen als deze vergeleken met planthoven
der kerken, nuttige bijenkorven, waaruit honingmakende bijen werden uitgezonden
naar kerken, scholen en republieken, echte juweelen, die voor het gemeene best
zuinig bewaard behoorden te worden’.
Dit nieuwe Staten-college floreerde in den beginne ook al niet. Het was
ternauwernood in gebruik genomen of Cuchlinus vertrok met verlof naar Amsterdam
en weigerde terug te komen, omdat men hem daar als prediker niet wilde missen.
Door zijn bedanken was er dus geen regent meer en konden geen nieuwe bursalen
worden aangenomen. Tot overmaat van narigheid brandde in 1593 het geheele
gebouw af, 'n ramp, die niet al te groot was te achten, daar de bruikbaarheid miniem
was gebleken, maar toch weer geruimen tijd stagnatie veroorzaakte. Het ergste was
nog, dat de keuze van den nieuwen regent over het herbouwde collegium wel een
zeer ongelukkige zou blijken. Benoemd werd de Dordtsche predikant Bastingius,
met Petrus Bertius, een jongen vriend van Lipsius en pas 24 jaar oud, als subregent,
allebei knappe mannen, die de studenten bij hun werk konden steunen, maar totaal
tegengesteld van karakter. Bastingius was vreedzaam en zacht van aard, zocht met
beleid en toegevendheid de hem toevertrouwde discipelen voor zich te winnen;
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de ander was opvliegend, afwisselend te streng en dan weer te slordig en nalatig
in het doen naleven der voorschriften; hij liet eerst alles in 't honderd loopen en
trachtte dan ineens, in een aanval van woede, met harde maatregelen orde te
scheppen. Ook in geloofszaken waren beiden elkaars antipoden: Bastingius was
orthodox Calvinist en werd aanhanger van Gomarus, Bertius koos de andere partij
en werd Arminiaan en tenslotte Katholiek. Geen wonder dus, dat 't onder deze beide
mannen met de burse spaak liep, wat we straks nog zullen zien bij de behandeling
van het studentenoproer van 1594.
De Staten-bak, zooals het Leidsche collegium in de wandeling oneerbiedig werd
genoemd, lag om een binnenhof, die door een poort bereikt werd. Om het plein
lagen de gebouwen, verdeeld in vier kwartieren. Aan de ééne zijde was de
regentenafdeeling, daarnaast had Amsterdam ruimte voor vijf extra-ordinaire bursalen
laten bouwen, dan volgde het verblijf van den subregent met zijn gezin, in 1593
gespaard gebleven, waar de schafmeester woonde en keuken, kelder en
bergplaatsen voor levensmiddelen, hout en turf waren ingericht, verder de eetzaal
en eenige kamers voor studenten. Daartegenover stonden het hospitaal en de
portierswoning. In het auditoriumkwartier werden lessen gegeven, disputen en
proefpreeken gehouden en bevond zich een studiezaal, waar de studenten zich
voor de colleges praepareerden. Boeken waren daar niet aanwezig, uitgezonderd
bijbels in Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch, want de eigenlijke bibliotheek was in
de regentenwoning ondergebracht. In en tusschen deze gebouwen lagen 50 à 60
kamertjes voor de bursalen.
Deze gebouwen behoorden aan de Staten, die het onderhoud voor hun rekening
hadden en het personeel betaalden. Van hun toestemming hing elke verandering
af en door hen werden de regenten op voordracht van Curatoren benoemd.
De Leidsche bursalen waren in drie groepen te verdeelen: de ordinarii,
extra-ordinarii en extranei. De eersten studeerden op beurzen der Staten, de tweede
groep op kosten der steden, tot de derde behoorden vreemdelingen, die door de
Staten onderhouden werden en allen, die wegens plaatsgebrek elders werden
uitbesteed. Hieruit blijkt dus, dat op den duur ook studenten van buiten werden
toegelaten, die zich dan natuurlijk moesten onderwerpen aan een toelatingsexamen
en den eed op de Statuten aflegden.
Gewoonlijk waren de bursalen zoons van predikanten, wier ouders zich reeds
tijdig de survivance op een beurs verzekerden. De regent examineerde hen daartoe
in tegenwoordigheid van een hoogleeraar in
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de beginselen der theologie, philosophie en oude talen en gaf daarvan een
testimonium, waarop de beurs werd aangevraagd. Na toekenning betrok de nieuwe
bursaal zijn kamertje en legde den eed van gehoorzaamheid aan Rector en Senaat
af.
Ook de Waalsche Kerk richtte een theologicum in, om dezelfde redenen als de
Nederduitsch Hervormde; ook daar was een stimulans noodig om voldoende
studenten te krijgen. De Waalsche Kerk had daartoe al kort na de oprichting der
academie gelden ingezameld, waarvan jongelieden tot de kerkedienst opgeleid
werden, maar vond het tenslotte ook beter om een volledig college in te richten
onder het toezicht van een regent. De in 1605 te Zierikzee gehouden synode besloot
daartoe en noodigde de gemeenten en Staten van Holland en Zeeland uit tot het
verleenen van geldelijken steun. In een gebouw aan de Groene Hazegracht werd
30 Mei 1606 het college geopend met den godvruchtigen en verdraagzamen Daniel
Colonius aan het hoofd. Dit college, dat den studenten een vrijer leven toeliet dan
dat der Staten, daar het aantal kweekelingen er geringer was (hoogstens acht),
heeft een kwijnend bestaan gehad; de Walen gingen liever naar Utrecht, en na een
gerekt bestaan werd in 1725 het huis verkocht.
Groningen heeft een burse ingericht tegelijk met de oprichting van de academie.
Er werd voor 3036 gulden een huis aan het Broederkerckhoff gekocht, dat na
vertimmering tot 1813 dienst heeft gedaan, en waar de landdag eerst 40, later
(1628). 60 bursalen in liet onderbrengen. De provincie zou jaarlijks 55 carolusgulden
per bursaal geven en zes of zeven schuiten turf; daarenboven moest elke bursaal
nog 45 gulden aan den oeconoom betalen, die daaruit de kost, knechts en
dienstmaagden, en al wat tot de huishouding behoorde, diende te bekostigen.
Zooals reeds gezegd stond aan het hoofd van een burse gewoonlijk een regent,
waarvoor men een man van beleid en gezag noodig had, tegelijk ook ervaren in de
oude talen, philosophie en theologie, en vooral ook zuiver in de leer. Hij was nl. de
leider van studie en leven der toekomstige predikanten in den ruimsten zin. Hij moest
ze ‘dagelijks vermanen hunnen magistraten en overheden alle gehoorzaamheid en
eerbied toe te dragen, de lessen aan de universiteit en het college te frequenteeren
en hen in 't confereren, resumeren en repeteren der geleerde lessen, en het
disputeren, proponeren, declameren en andere scholastieke oefeningen exerceren’.
De regent woonde zelf ook verschillende lessen bij, zorgde, dat geen bursaal de
Zondagspredikatie verzuimde, repeteerde die met hen, besprak dagelijks een deel
van den
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catechismus en verdeelde alle lessen in de burse ter aanvulling van de colleges
gegeven zóó, dat ieder zijn beurt kreeg met disputaties, proposities en repetities.
De regent had ook het oppertoezicht op de huishouding, zag toe of alles ordelijk
ging, de lokalen behoorlijk schoon gehouden werden en naar vereischte werd
opgedischt.
Aan een subregent, zooals Leiden had, werden dezelfde eischen gesteld; ook hij
moest een vroom, rechtzinnig man zijn, eerbaar en. deugdzaam van levenswandel,
doorkneed in de wetenschap om te kunnen assisteeren bij het repeteeren. In één
woord: hij moest den regent in al diens functies kunnen vervangen. Gewoonlijk werd
een predikant voor dit ambt aangewezen op een salaris van 300-1000 gulden met
vrij wonen en emolumenten, waaronder tabberdgeld - een toelage, die oorspronkelijke
giften in natura verving, zooals ook konijnengeld kwam in de plaats van ten
geschenke gegeven wild.
Merkwaardig is, dat het ambt van oeconomus of schafmeester - en niet alleen
daar, waar de oeconoom tegelijk als regent fungeerde - aanvankelijk aan geleerden
en zelfs aan professoren werd opgedragen, zoodat de spijzen werden gekruid met
de specerij der wetenschap, helaas een combinatie, die een bitteren nasmaak had.
Het opdragen van lesgeven en bestuur der huishouding aan een en denzelfden
persoon was misschien wel voordeelig, de combinatie was evenwel minder gelukkig
en dus werd er weldra minder op geleerdheid dan wel op huishoudelijke kwaliteiten
gelet. De schafmeester had nl. te zorgen voor spijs en drank, voor de wasch, voor
schoonmaak, vuur en licht, hetgeen hij, zooals wij boven voor Groningen reeds
zagen, uit een vast bedrag per student moest betalen. Te Leiden ontving hij 100
gulden per bursaal plus een klein tractement, zoodat de bursaal van zijn stipendium
van 120 gulden nog iets in handen kreeg ter betaling van kleeding, papier, pennen,
etc. Over 1663 inde hij 3450 gulden voor den kost, 316 gulden voor bewassching,
250 gulden voor extra bier, 1710 gulden voor onderhoud van alumnen, die buiten
het college woonden, en 250 gulden salaris. Als bediende (famulus) had hij een
student zonder beurs, die voor 40 gulden de zalen schoonhield, de studenten aan
tafel bediende, de klok luidde en allerlei werkjes opknapte, tot hij na verloop van tijd
als belooning onder de gewone bursalen werd opgenomen.
De levensomstandigheden der bursalen blonken nu niet bepaald uit door
vroolijkheid, zij waren aan strenge regels gebonden en in een weinig opwekkende
omgeving samengebracht. Hun kamertjes in de Staten-bak waren niet meer dan
armelijke cellen met hooge tralievensters, kale muren, een brits, een paar planken
voor boekenberging
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en een koffer voor kleedingstukken. Vol waren koffer en planken meestal niet! De
bursaal kreeg gewoonlijk niet meer mee van zijn ouders dan een Bijbel, een
psalmboek en het hoog noodige; enkele geluksvogels ontvingen daarbij van
begunstigers wat meer boeken en een beetje zakgeld.
De strenge regel in de burse liet geen ontspanning toe en legde den nadruk op
afzondering tot gezette studie. Niemand mocht in de cel van een ander komen en
van buiten kon geen student binnendringen zonder toestemming van den regent,
die alleen zijn consent gaf, indien het om werken te doen was en niet om ‘klappen,
speelen of ideltuiten’. Tweemaal per week onderzocht de regent de kamers om te
zien of geen boeken buiten zijn medeweten waren binnengesmokkeld, want onder
de lectuur was veel verboden, waarvan in de leerkamer een lange lijst hing; en
bovendien kwam nog wekelijks een prof controleeren.
Het geheele leven der bursalen was aan vaste regels gebonden en die waren
lang niet malsch! Zoo moesten zij te Leiden 's zomers om half vijf opstaan, 's winters
om half zes, zoodra de klok luidde. De dag begon met corveedienst: kamers vegen,
schoeisel reinigen, bedden opmaken; na een half uur luidde de famulus weer en
verzamelden zich allen voor gebed en lezing uit de Schrift, om vervolgens te gaan
ontbijten. Ieder kreeg daarbij een tarwebrood en een vierde pond boter, maar
onderwijl werd er voorgelezen uit een ascetisch werk of uit den catechismus. En
nauwelijks was het ontbijt verorberd, of het was tijd voor de colleges of voor studie
onder leiding van den regent in de leerkamer.
Zelfs hier op de burse was nog ‘klasseverschil’, want bij het middagmaal werden
de bursalen in twee groepen gescheiden al naargelang zij betaalden. Daarvoor
stonden om elf uur twee tafels klaar, één voor de gewone, die geheel van de beurs
leefden, een andere voor hen, die uit eigen middelen nog twintig gulden bijbetaalden.
De oeconoom had tot taak aan beide tafels voor goed en voldoende eten te zorgen
volgens ordonnantie en bier van twee gulden het vat te schenken. Ook nu werd uit
de Schrift voorgelezen, waarbij de regent duistere plaatsen verklaarde en met den
catechismus vergeleek.
Het was den bursalen genadiglijk toegestaan na dit maal een half uur op het
binnenplein te wandelen en met elkaar over de studie te spreken. Tweemaal per
week (op Woensdag en Zaterdag) mochten zij zelfs gedurende een vol half uur voor
het eten lichaamsoefeningen doen, of zich met een der geoorloofde spelen: kegelen,
kooten of balspelen vermeien. Uit den booze en dus streng verboden was rooken,
drinken, muziek maken of oefening in het hanteeren van zwaard en rapier; eerst
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in de 18e eeuw was het mogelijk verlof te krijgen om buiten de burse muziekles te
gaan nemen en mocht een enkeling zelfs een clavecimbel op zijn kamer hebben,
's Avonds om zes uur werd het avondmaal genoten, dat volgens de ordonnantie uit
drie gerechten bestond, onder voorlezing alweer en gevolgd door een korte
vermaning van den regent, en om negen uur moest ieder onder de wol zijn.
Te Franeker bestond reeds kort na de oprichting der academie het zg. Collegium
Annonarium, waar onbemiddelde studenten - ook vreemdelingen - tegen geringe
vergoeding konden eten. Daarvoor had de stad het Oude Raadhuis aan de Staten
overgedragen, waarover Wybrand Hendriks tot oeconomus of tafelhouder werd
benoemd en uit zijn aanstelling blijkt een en ander omtrent de inrichting van deze
burse. Ook hier was het middagmaal om elf uur en het avondeten om zes uur. Er
stonden dan tafels voor acht personen, waaraan zooveel mogelijk studenten uit
dezelfde stad of streek plaats namen, hetgeen natuurlijk gereede aanleiding gaf tot
de vorming van conventicula nationalia, welke wij later nog onder de verboden
vereenigingen zullen ontmoeten. De oeconomus werkte hier niet op eigen risico,
maar diende om de drie maanden zijn vooraf door Rector en assessoren
goedgekeurde declaratie bij Gedeputeerden in. De studenten, die met de betaling
achter waren, moesten voor hem borgtocht stellen en zich voor de ‘reale executie’
aan den Senaat onderwerpen. De schafmeester zorgde voor het eten èn voor de
wasch: alle drie(!) weken schoone lakens en sloopen, elke week een schoon hemd
en één, zegge één ‘neusdoek’.
De burse stond onder toezicht van een inspecteur, die bij alle maaltijden
tegenwoordig moest zijn om zoo noodig de orde te handhaven en ook bevoegd was
om ‘te zijn bij het wegen des vleesch, boters en andere dingen, ofte ook soo wanneer
hij t' selve in by- ofte afwesen des Oeconomi sal willen nawegen, ofte eenig knorren
ofte bonnen uijtschieten; immers ook de spijs ofte drank te proeven ende
examineeren, ofte ook alles den articulen gelijkmatich is.’
Over den gang aan tafel vertelt ‘De Franeker Los-kop’, een klein boekje uit de
17e eeuw, waarvan het Provinciaal Friesch Genootschap een exemplaar bezit, het
volgende, dat het citeeren waard is: ‘Daer zijn seven tafels van welcke hy (d.i. de
inspecteur) als bewinthebber is gekozen, stelt over yder tafel een opperhooft, by de
opperhooft een assessor ofte byzitter; elke byzitter heeft sijn toesiender op de
ordentelijkheit van het eten, als broot, kaes, boter en diergelijcke spiesen meer,
opdat de selvige niet met een onbeleefde wanschickelijkheit gehandelt wierden; de
dranck heeft sijn verordonneerde Ganimedes, de spiese wort na de rangh van de
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tafels opgedist, elcke tafel gaat beurt om beurt weecks aan, die de eene week de
eerste rangh heeft, de naevolgende de tweede en soo voorts; de Praesides sitten
een maent op haar monarchale throon,maer de andere bedieningen gaen weeks
haer gang; dit is alles wel, maer het is een schaerse bedieninge, door dien 's landts
kiste voor sulke is toegesloten, ik wil seggen, daer is geen besoldinge; en daer en
boven nogh die Praeses, de welke zit aen de eerste tafel in ordre, wordt Generael
genaemt; soo de montkost door de lanckheyt van tijdt mocht sijn een weynigh
bedorven, werden de klachten ghedaen aan den Inspector, die als een provisionelle
rechter daerover disponeert; soo het dan mochte bevonden worde, dat sijn oordeel
meer voordeel was aen de zij van den oeconomus, wort de spijs gedragen door
den knegt van de selve nae de Rector Magnificus, welke na verscheyde smaekjes
daerover by laetste uytspraek sijn oordeel geeft, tot bevredinge van wedersijtse
partijen’.
Van wat op de burse de pot schafte, nemen we een voorbeeld uit Franeker, waar,
zooals trouwens overal, voor elken dag het menu nauwkeurig was voorgeschreven.
In 1591 stond daar o.m. op de lijst: ‘Zondags des middags: Een soppe. Grof vleesch,
gesprengen ofte gewrocht, naer ghelegentheyt des tijdts. Hutspot. Goet boter ende
keese. Des avonts: Een soppe. Grof vleesch, als des middags. Een gebraedt. Goet
boter ende kese. Ende so wel des middaeghs als des avonts, op elck tafel twe halve
bollen ofte een gehele, versch.’ De variatie, voor zoover die er kwam, was nagenoeg
op hetzelfde thema en zoo ging het week in week uit door.
In 1716 blijkt het repertoire van den keukenmeester gelukkig wat uitgebreider,
zoodat het menu ook wat meer gevarieerd was: ‘Zondagmiddag: Rystenbry, een
goed stuk pekel- of gerookt vleesch, en spek tot genoegen; goede boter en kaas.
Om den anderen Zondag een schotel tarwe-bolle, in kalfsvleesch of schapenvleesch
geweekt, met goede roode boter wel gestooft, een goede schotel hutspot met een
eyerzop, met speceryen, en limoensap smakelijk gemaakt, voor yder persoon alle
Zondagen de helft van een weyten bolle, met zemels gebakken, goede boter en
kaas. Des avonds: melk en tweebak, wel gezoden, een stuk gebraadt van
rundvleesch, kalfs- of schapevleesch, met een schotel toespijze na tyds gelegentheid;
goede boter en kaas’.
Het Leidsche Staten-college had in de 17e eeuw voor het middagmaal drie
gerechten, bijv. een broodsoep, gezouten warm rundvleesch, een schapenhutspot
met groente, wittebrood in melk geweekt; gestoofde knollen, gezouten vleesch,
gehakt met krenten; kool, vleesch, schapenhutspot met worteltjes, bruine of Turksche
boontjes; groene of grauwe
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erwten met boter en azijn, ofwel fijngemaakte erwten met boter, gember en salie
erin gekookt, visch in boter, brood en kaas. 's Avonds was het menu soortgelijk;
dan kwam ook op tafel zoete- of karnemelk met beschuit of wittebrood, pruimen,
zoete appelen, sla, bierenbrood, gestoofde knollen met boter. Als tractatie was er
soms spek en melk met kool gekookt, of marsepein. Brood en kaas was er steeds
als nagerecht. Te Groningen vinden we soortgelijke menus. Hier schafte de kok op
Maandag 's middags ‘Grawe erwten met vet, grof vleesch, goet boter ende kees’,
's Avonds ‘Suypen ende gorten bry, grof vleesch, hutspot, met boter ende kees’.
De variatie was hier wel het geringst, maar de maaltijden waren zeker even goed
als de doorsnee bursaal thuis zou eten, als tenminste de oeconoom niet knoeide,
wat aan de burse evenmin als in de toenmalige wees- en aelmoesseniershuizen
tot de zeldzaamheden behoorde.
Zoolang alles volgens de voorschriften verliep, was het dus een degelijk, maar
hoogst sober, eenvoudig en ingetogen leven in de burse. Slechts zelden was er
een extratje; bij zeer bijzondere gelegenheden, zooals promotie van een collega,
verscheen de wijnkruik op tafel en een heel enkele maal mochten de jongelui - maar
dan als kostschoolmeisjes onder vertrouwd toezicht - een tochtje door de omliggende
dorpen maken. Bij feestelijke gelegenheden bestond steevast het programma voor
het overgroote deel uit het voordragen en aanhooren van ellenlange Latijnsche
gedichten, of zelfs carmina in het Hebreeuwsch, die de hierop gedresseerde
17e-eeuwsche student zonder groote inspanning kon maken.
Het zal niemand verwonderen, dat bij een dergelijk leven zonder afwisseling,
waarin alle gelegenheid tot afreageeren van den bruisenden levenslust der jeugd
ontbrak, de studenten uit den band sprongen. Zoo ontaardde te Franeker onder
magister Joh. Roggius, uit Heidelberg gekomen, reeds in 1591 de burse weldra tot
een centrum van baldadigheid en wanorde. Deze magister raakte als inspecteur in
twist met eenige professoren over het recht van strafoefening over de bursalen, die
hem beschuldigden van willekeur en grievende beleedigingen, waaraan de Senaat
ook niet geheel onschuldig was, omdat hij verzuimd had tevoren de verhouding
tusschen inspecteur en bursalen behoorlijk te regelen. Het gevolg was natuurlijk,
dat zich zoowel onder professoren als onder de studenten een partij tegen Roggius
vormde. Van beide zijden kwamen nu de klachten binnen bij de Staten, die er al
evenmin als de Senaat raad op wisten en zonder richtlijn eenige besluiten namen,
tot zij in 1594 door de volgende serie maatregelen een einde aan de moeilijkheden
meenden te kunnen maken. In de eerste plaats zou niet de eene hoog-
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leeraar meer contrôlerecht bezitten dan een ander, zij moesten bij meerderheid van
stemmen besluiten, maar zouden aan geen beslissing van Gedeputeerden meer
mogen tornen. Verder zou de burse voorloopig nog een jaar blijven bestaan onder
toezicht der professoren, die beurtelings twee aan twee en wel een paar maal per
week contrôle moesten oefenen inzake het gedrag der studenten en de wijze, waarop
de oeconomus zijn taak volbracht. Ten derde werd onder voorgekomen kwesties
een streep gezet, maar voor het vervolg gedreigd met inhouding van honderd gulden
op het tractement der hoogleeraren, als zij weer last veroorzaakten. Ten laatste
moest, om een herhaling der ergelijke tooneelen te voorkomen, een scholarch
benoemd worden om op het gedrag der studenten toe te zien en hen met repetities
aan het werk te houden. De schuld werd dus niet zoozeer bij den inspecteur gezocht,
als wel bij de andere partij.
De Staten begingen nu de onhandigheid om Roggius tot hoogleeraar in de
mathesis aan te stellen, hoewel zijn bekwaamheid daartoe niet al te hoog werd
aangeslagen. Dit was voor de studentenwereld gereede aanleiding om opnieuw in
rep en roer te komen, want de bursalen genoten de sympathie der anderen en
Roggius was dus ook in zijn nieuwe ambt bij niemand welkom. Onder de punten
van beschrijving der Staten-vergadering in het begin van 1595 wordt dan ook
geklaagd dat de ‘moetwillicheden ende insolentien totten hoochsten trap gesteeghen
zijn’, terwijl de professoren vrijwel niets deden om de tucht te herstellen. De
wanordelijkheden culmineerden meestal bij de maaltijden, die meermalen in een
soort vroolijke keuken ontaarden: gooien met lepels en ander eetgerei, met brood,
vleesch, mosterd, e.d. was dan schering en inslag, de formulieren met gebeden
aan den wand werden soms met bier afgespoeld, met gloeiende asch bestrooid of
radicaal in het vuur geworpen. Trots alles trachtten de Staten toch Roggius te
handhaven en hun zin door te zetten, maar daarmee was de orde niet te herstellen.
Tot overmaat van ramp nog was Roggius zelf een onhandelbaar en onverzettelijk
mensch, aan wien alle goede raad verkwist was. Tot tweemaal toe moest zijn
inauguratie worden uitgesteld en toen voor de derde maal een dag bepaald was,
was hij zoo dom zijn tegenstanders te irriteeren door kort te voren de heropening
zijner private colleges aan te kondigen. Op het hiertoe vastgestelde uur was natuurlijk
ook de Roggius vijandig gezinde partij aanwezig, hetgeen voor hem aanleiding was
om het college niet door te laten gaan, terwijl hij op een vraag waarom niet, slechts
met een spotlach antwoordde, wat natuurlijk olie op het vuur was! De professoren
en de magistraat trachtten hem nu ook over te
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halen zijn introductie uit te stellen, hetgeen de koppige hooggeleerde weigerde. Op
den bepaalden dag werd Roggius door de magistraat en zijn collega's, die nu ook
al ontstemd waren, daar zij op hoog bevel tegenwoordig moesten zijn, het auditorium
binnengeleid, maar de studenten bedankten voor de eer bij de plechtigheid binnen
te komen en bleven buiten op en neer wandelen, óók na een aanmaning van den
Rector. Tenslotte kwam een zoon van prof. Lydius (Roggius' beschermer) met enkele
andere studenten binnen, maar alleen om weldra met groot lawaai het auditorium
weer te verlaten, zoodat Roggius voor leege banken sprak. - Op zijn colleges
heerschte de grootst mogelijke wanorde en de Rector moest in hoogst eigen persoon
de lessen bijwonen om de herriemakers in toom te houden. Het duurde ook niet
lang, of de arme prof werd overal door de baldadige studiosi achtervolgd, tot in zijn
eigen huis toe, en de Senaat had volop werk met het onderzoeken van alle klachten,
maar duldde geen inmenging of hulp van de zijde der stad. De Rector verbood nu
aan sommige belhamels de colleges van Roggius bij te wonen, maar het resultaat
was alleen, dat dezen de Roggianen buiten de deur sloten en posten uitzetten,
zoodat de hoogleeraar nu heelemaal voor leege banken stond. Hierop antwoordde
de Senaat met de leiders te verbannen, die zich daarop verbonden om het verzet
vol te houden en rustig bleven waar zij waren. Nu zou de magistraat hen de stad
uitzetten, politie en soldaten rukten uit om de verbannenen na afloop van een college
gevangen te nemen, maar dezen bemerkten wat er aan de hand was, riepen hun
makkers te hulp en verschansten zich achter de poort. Ondanks het protest van den
Rector ramden de soldaten deze poort open en bij het daarop volgend handgemeen
werd een Bolswarder, de hoofdaanvoerder van het verzet, doodgeschoten.
Toch was het nu wel duidelijk geworden, dat Roggius zou moeten wijken, wilde
men ooit weer de rust zien terugkeeren en Franeker niet voor lange jaren als
wanordelijk en gevaarlijk bekend blijven staan, waardoor de toevloed van studenten
aanmerkelijk zou verminderen. In dezen geest bracht de Rector dan ook rapport uit
aan de Staten, zeggend dat ‘veele ende mede van de beste studenten alrede
daerover vertrocken sijn ende noch apparentlick is eenige meer te te sullen
vertrecken’. Het einde van het lied was dan ook, dat Roggius eervol ontslag werd
verleend, zoodat de studenten victorie kraaiden.
Wanordelijkheden zijn er sindsdien aan de burse van Franeker nog herhaaldelijk
voorgekomen, en dikwijls zelfs zóó, dat de gewapende macht den oeconomus te
hulp moest snellen. Ernstig werd het weer,
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toen prof. Wubbema tot inspecteur werd benoemd, die ‘met eene zwarte kool in de
academische annalen staat aangeteekend’. Tot zijn ongeluk beraamde deze, buiten
zijn collega's om, een plan ter herziening van de wetten op de burse en de instructie
van den inspecteur. Hij wist Gedeputeerde Staten ervan te overtuigen, dat hij
daarmee alle misbruiken kon voorkomen en vrijwel onverwacht bracht hij dit nieuwe
reglement in 1667, mèt de bekrachtiging reeds der Staten, in den Senaat ter tafel.
Maar alras kwam de aap uit den mouw, want het bleek, dat hijzelf daardoor
oppermachtig op de burse werd, terwijl pedellen, promotor (academische politie)
en assistenten aan hem ondergeschikt werden gemaakt, zonder beroep tegen zijn
beslissingen.
Wubbema, als Cartesiaan reeds gehaat en ook om zijn persoon niet bemind,
kreeg daardoor den geheelen Senaat en al de bursalen tegen zich, die hij reeds
eerder door ondoelmatig streng optreden tegen zich had ingenomen, voor zoover
hij tenminste niet door afwezigheid uitblonk en zijn taak geheel verwaarloosde. In
het eerst steunden Gedeputeerde Staten hem, tot zij inzagen, dat door hèm juist
de zaken hoe langer hoe meer in de war liepen en de Staten in 1668 moesten
besluiten ‘van wegens de gepleegde grote negligentie van de voorschreven
Wubbema, dat hij hem voortaen van verdere inspectie sal hebben te ontholden’.
Ook te Groningen kende men moeilijkheden aan de burse. Hier vonden een keer
de studenten het gebed vooraf te lang, terwijl in 1644 bepalingen gemaakt moesten
worden tegen het laten tracteeren door nieuwelingen (een element van het
groenwezen), tegen het rooken en tegen achterstalligheid in het betalen van het
kostgeld. Er werden drinkgelagen gehouden, die de oeconoom duldde, omdat hij
aan de leverantie van den drank verdiende; er kwamen vernielingen voor, als
genoemde functionaris te slecht eten voorzette, moeilijkheden, die zijn opgelost
door in 1658 een inspecteur aan te stellen, vooral voor toezicht op den schafmeester,
want de klachten der studenten bleken waarheid te bevatten.
Veelal waren deze ongeregeldheden, zoo die te Groningen, te wijten aan gebrek
aan toezicht, of anders aan het aanstellen van ongeschikte personen als oeconoom
of inspecteur. Maar al te dikwijls kwam het voor dat een dergelijke functionaris nalatig
was of geen ontzag inboezemde. Oude, afgeleefde mannen werden met dit baantje
voor armlastigheid behoed, of er werd iemand aangesteld wiens karakter totaal
ongeschikt was om tact en strengheid op de juiste wijze af te wisselen.
Van het laatste levert Leiden een treffend voorbeeld in het geval Bastingius-Bertius
(zie blz. 103) dat tot het studentenoproer van 1594
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leidde. Van de botsing van beider karakters wisten de bursalen maar al te spoedig
partij te trekken. Zij kwamen bij Bastingius aan om vrijheden, misbruikten zijn
toegevendheid en ontsnapten zoo aan tucht en discipline. Wanneer Bertius de
teugels wilde aanhalen, beriepen zij zich eenvoudig op diens superieur en
daartegenover stond hij natuurlijk machteloos. De schafmeester maakte het er ook
niet beter op door bursalen, die als straf zonder eten naar bed gestuurd werden(!)
bij zich te roepen, van een maaltijd te voorzien en op een keer met een zestal in
den nacht op zijn kamer te fuiven; en bovendien bleek de dienstmaagd van dit heer
ook niet van alle smetten vrij en niet afkeerig van intieme verhoudingen.
Onder dit bestuur haalden de bursalen allerlei dwaze streken uit met de
buitenstudenten en gingen zich te buiten aan de ergste baldadigheden. Daarmee
waren zij al begonnen in den tijd van regeeringloosheid en nu zagen zij, de een
tegen den ander uitspelend, de kans schoon het spel op waarlijk glorieuse wijze
voort te zetten. Met valsche sleutels kwamen zij binnen, wanneer zij wilden of ze
klommen eenvoudig over de muren. Zij gedroegen zich ‘als wilde beesten, leeuwen
en stieren’, gooiden de ruiten in, vernielden deuren, wierpen met hout en steenen,
braken het na den brand van 1593 weer opgetrokken gebouw als het ware af en
vochten waar maar te vechten viel; kortom zij gedroegen zich allerminst als
ordelievende en rustige toekomstige predikanten.
Toen zij eenmaal zoover uit den band gesprongen waren, was het natuurlijk verre
van gemakkelijk hen weer in het gareel terug te krijgen. Een vermanende toespraak
van Curatoren in het auditorium had geen effect, vooral niet omdat met lijfstraf werd
gedreigd, integendeel, dit dreigement had juist een tegengestelde werking. De
verbolgen bursalen zwoeren liever te zullen sterven dan zich een dergelijke
oneervolle straf te laten welgevallen en besloten zich te wreken op den armen
Bertius, van wien het snoode plan was uitgegaan en die hun wangedrag had
overgebriefd.
Sindsdien had de man geen leven meer; hij werd beleedigd met alles wat maar
beleedigend was, hij werd beschuldigd van alle laaghartige misdaden, gehoond en
bespot in liederen en pasquillen, aan tafel, in de gehoorzaal en in de leerkamer.
Wanneer hij er bij was, werd met eetgerei gesmeten; er werden drinkgelagen
gehouden met buitenstudenten; de bursalen liepen kroegen en speelhuizen af,
smokkelden wapens naar binnen om die in cellen te verbergen en deden opzettelijk
alles wat verboden was.
Bertius sprak er den regent over aan, die er niets van verder vertelde
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uit vrees voor toepassing van de roedestraf, misschien ook omdat hij geloofde, dat
het zoo erg nog niet was en zijn ondergeschikte overdreef. Hij waagde het zelfs om
voor eenige dagen met verlof naar Hoorn te vertrekken, waarmee pas goed het hek
van den dam was. De brooddronkenheid en vernielzucht werden nu nog dubbel zoo
erg en zelfs de echtgenooten der regenten werden niet met rust gelaten. De bursalen
schreeuwden, raasden, tierden, maakten het collegium voor een Jesuitenschool uit
en gebruikten uitdrukkingen en termen, die ook voor de minst verwende
16e-eeuwsche ooren wat al te kras geklonken zullen hebben - en men was in deze
tijden in het algemeen al niet zoo nauwnemend!
Een der voornaamste belhamels was Daniël Altingh, de zoon van een Emdensch
predikant en deze werd door Curatoren, die nu ingrepen, veroordeeld om in
tegenwoordigheid van al zijn bursegenooten door den subregent met de roede
gegeeseld te worden. Veiligheidshalve wilde Bertius die getuigen maar weglaten
en besloot met behulp van twee gerechtsdienaren de straf op zijn kamer te
voltrekken. Altingh verzette zich evenwel uit alle macht en schreeuwde moord en
brand, waarop zijn makkers met dolken en rapieren gewapend de trap opstormden
om de deur open te rammen. Zij slaagden er zonder moeite in Altingh te bevrijden,
hernieuwden nog in de gauwigheid den eed om elkander te beschermen en stormden
op de gerechtsdienaren in, die de wijste partij meenden te kiezen door uit het raam
te springen en het hazenpad te kiezen. De bursalen hen na! Het resultaat van de
achtervolging was een gevecht, waarbij een der gerechtsdienaren werd gedood,
de andere zwaar gewond.
Reactie en bezinnig volgden snel, nu het tot dingen was gekomen, die natuurlijk
nooit bedoeld waren. De daders verborgen zich in de stad of trachtten naar buiten
te vluchten, doch onmiddellijk liet de vierschaar de poorten sluiten, de bursalen
opsporen en naar de burse terugbrengen, alsof het ontsnapte gevangenen waren.
De andere studenten kozen partij voor hun makkers, maar konden in dit stadium
niets meer doen. Gelukkig maanden de Staten tot gematigdheid en door hun toedoen
waren de straffen naar verhouding licht: de gearresteerden werden acht dagen op
water en brood gezet en moesten opnieuw gehoorzaamheid zweren, terwijl hun de
keuze gegeven werd zich eventueel aan lijfstraf te zullen onderwerpen of het college
te verlaten. De meesten gingen toen liever heen; de moordenaar kreeg kerkerstraf,
doch werd later door Prins Maurits begenadigd.
Bertius vroeg ontslag - wat hij al eerder had moeten doen - maar hem werd niet
toegestaan het veld te ruimen. De situatie werd echter
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voor hem nu beter door steun van hoogerhand en doordat de belhamels verdwenen
waren; bovendien werd nu Bastingius verwijderd en tot hoogleeraar in de
godgeleerdheid benoemd. Dank zij deze maatregelen was na een paar jaren Bertius'
prestige zoodanig gestegen, dat hij regent werd, tot ook hem een hoogleeraarschap
werd aangeboden.
De straf met de roede is sinds dezen formeelen opstand niet meer toegepast.
Baldadigheden werden nu geboet met celstraf op water en brood, overtreding van
een der Tien Geboden werd gestraft met arrest in den kerker van het college; een
taak of boete kreeg hij, die het waagde een andere taal dan Latijn of Grieksch te
spreken, zelfs tegen een doodgewonen knecht. Niet dat 't nu verder pais en vree
was op de Leidsche burse: nu en dan komt er nog ontevredenheid voor, bijv. als
de oeconoom onsmakelijk eten schafte, terwijl de tegenstellingen tusschen Gommer
en Armijn en later de strijd over Aristotelische of Cartesiaansche philosophie gereede
aanleidingen waren tot lustige vechtpartijen tusschen de wederzijdsche partijgangers.
Het Collegium werd een ‘broeinest van Remonstantisme’. De regenten waren
Arminianen en het meerendeel der bursalen volgde hun inzicht, waardoor zij in strijd
geraakten met vele buitenstudenten. Vossius, de opvolger van Bertius, werd daarover
ter verantwoording geroepen en, ‘nadien zijne humeuren niet strekken om in den
tegenwoordigen tijd het collegie, dat zeer verloopen en vervallen was, niet alleen
door het verschil over eenige poincten in de religie .... maar ook andersints door
kwaad toezicht en ongebondenheid over bursalen met macht langer te administreren’,
ontslagen, evenals zijn medebestuurder Barlaeus. In hun plaats kwam de Gomarist
Festus Hommius en sindsdien werd er duchtig geëxamineerd, ook in de vacantie
nog eens door een predikant in de woonstad. Er werd radicaal gesorteerd en voor
het vervolg bij de toelating beter uitgekeken, dat slechts aanhangers der heerschende
leer een plaats kregen.
Nadien is de Leidse burse gestadig in bloei toegenomen, zoo zelfs, dat een deel
van de regentenwoning voor studentenkamers moest worden afgestaan. Onder
degelijke leiding zijn er tal van bekende theologen gevormd en was de burse werkelijk
een ‘kweekhof’, die met allerlei schoone benamingen betiteld mocht worden, tot de
grondwet van 1798, die de voorrechten der Hervormde Kerk afschafte, aan het
bestaan van het instituut een einde maakte.
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Verboden vereenigingen
De studenten bezaten in de 17e eeuw weinig corpsgeest en zelden waren zij in
staat gemeenschappelijk iets tot stand te brengen. Wel vinden we vereenigingen,
maar die werkten juist het vormen van een eenheid tegen, omdat ze de studenten
verdeelden naar de plaats van herkomst en dus precies het accent legden op wat
hen scheidde. Die vereenigingen waren de natieclubs, de zg. collegia nationalia,
waarin studenten uit hetzelfde land, bijv. Hongaren, waren aaneengesloten.
Enkelingen vonden een onderkomen bij een naburig land, zooals de Polen bij
Sileziërs, evenals zulks in de Middeleeuwen het geval was. Nu ging echter de
groepeering nog verder, want ook de Nederlanders splitsten zich naar de
geboortestreek en vereenigden zich naar gewesten, wat wel verklaarbaar was, daar
ondanks de Unie van Utrecht elke provincie haar eigen bestuur en beheer bleef
houden en zich aan de andere niet meer gelegen liet liggen dan noodig was om de
belangen van het eigen gewest te dienen.
Die gewestelijke natiën bemoeiden zich weinig met elkaar en hadden elk hun
eigen leven en feesten, slechts bij nationale hoogtijdagen vielen de grenzen
goeddeels weg, want een feestdag voor de heele Republiek werd door alle
academiebroeders gezamenlijk gevierd.
De Leidsche studenten verlangden reeds in November 1581 toestemming van
den Senaat om collegia singularum nationum te mogen oprichten, maar deze
vergunning werd geweigerd uit vrees dat die vereenigingen tot rustverstoring zouden
leiden. Hierom werd niet getreurd en ze werden toch opgericht, want reeds in 1582
komen in de Acta van den Senaat de Friesche en Hollandsche natie voor, die hier
geen goedkeuring konden verwerven. Toen in de 17e eeuw het aantal studenten
toenam, openbaarde de neiging om gezelligheid en onderling verkeer te zoeken
tusschen stad- en streekgenooten zich in nog sterkere mate en hoewel aanvankelijk
het houden van nationale bijeenkomsten nog kon worden tegengegaan, blijken de
natieclubs in 1623 in vollen bloei aanwezig te zijn.
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Te Franeker merken wij in de eerste jaren nog niets omtrent het oprichten van
nationale collegiën, wat intusschen nog niet bewijst, dat ze niet zouden bestaan
hebben. Voor het eerst blijkt daar iets van dien aard in 1601, daarna wordt in 1626
een vereeniging van Leeuwarders opgericht, terwijl in 1637 een unie van studenten
uit Gelderland, Overijssel en Drenthe wordt gevormd; in 1661 komt een club van
Franeker studenten tot stand, drie jaar later vereenigden zich die uit Groningen, en
daarna nemen de Hollanders en Zeeuwen hun beurt.
Zoo kunnen wij voor elke academie jaartallen opnoemen, en om te toonen, hoe
algemeen de pogingen zijn geweest om eenig vereenigingsleven te scheppen
ondanks alle tegenwerking van hoogerhand, zullen wij er nog enkele memoreeren.
Het blijkt dan te Utrecht, dat in 1643 een aantal studenten zich vereenigd had, en
wel Gelderschen, Zeeuwen, Hollanders en Utrechtenaren, elk in een eigen club;
ook in 1644, 1657, 1661 en 1674 wordt in deze stad weer van collegia nationalia
gesproken, terwijl de Groningers en de Friezen in 1648 een eigen gezelschap
oprichtten. Te Harderwijk sprak men van ‘gewestelijke landmanschappen’, doch
niet lang, want naar het schijnt is de academische overheid daar in staat geweest
spoedig op afdoende wijze een eind te maken aan clubvorming. Geheel anders was
het te Groningen, waar de vereenigingen zoo oud waren als de universiteit zelf,
welker Senaat bereids in 1615 het bestaan van een natio Hollandica signaleert, die
uit naam van de leden aandrong op het verleenen van voorrechten. Een jaar later
is er sprake van een Geldersch-Overijsselsch collegium, dat uit twaalf leden bestond,
terwijl ook Oost-Friezen en Westphalers zich gaan vereenigen, de eersten in het
Landmannschaft van den Upstalbohm, en in 1641 een gezelschap van Ommelanders
blijken van bestaan geeft.
Hoe deze vereenigingen werkten, is niet zoo eenvoudig te achterhalen, want ze
hebben geen uitgebreide archieven nagelaten en leefden over het algemeen in 't
geheim, omdat ze voor ‘pesten der hoogescholen’ en ‘bronnen van altoosdurende
questiën, tumulten en seditiën’ aangezien en daarom steeds door de academische
overheid vervolgd en verboden werden. Alleen in enkele alba en verder vooral voor
zoover zij met rechtbanken in aanraking kwamen, hebben zij sporen nagelaten.
Deze zijn inmiddels nog talrijk en diep genoeg om althans iets omtrent de inrichting
van die collegia te kunnen achterhalen.
Het blijkt dan, dat deze vereenigingen bijzonder veel lijken op de latere
ontgroensenaten en daarmee ook wel op de Corpora in de eerste decennia van
hun bestaan, althans wat het bestuur en de functionarissen betreft. De reden daarvan
is duidelijk: de Senatus Veteranorum vari
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omstreeks 1800 en de Corpora hebben evenals de collegia hun bestuursmodel niet
ver gezocht en voor de inrichting daarvan keken zij naar den Senatus academicus
en de academie zelf. Zoo werd een Utrechtsche natio in 1643 bestuurd door Praeses
en assessoren met pedellen als helpers, te Franeker had het Leeuwarder college
dezelfde functionarissen, waarvan de eerstgenoemde het ledenalbum bewaarde
(liber nationalis) en tegelijk belast was met het beheer der penningen, terwijl de
pedellen de boodschappen deden, reden om dit ambt steeds aan de jongste leden
op te dragen. Andere vereenigingen bezaten een afzonderlijken fiscus voor hun
kas, evenals de academie. Te Leiden sprak men van praeposites of hoofdlieden,
het Geldersch college te Utrecht werd geleid door een praetor en assessoren.
Het doel van die vereenigingen was de gezelligheid te bevorderen en
saamhoorigheid te kweeken, een doelstelling, waaruit terstond de drang voortkwam
om elkaar in moeilijke omstandigheden te helpen. Die hulp betrof allereerst bijstand
der leden onderling bij ziekte en ongeval, dan ook de plicht elkaars goeden naam
te verdedigen, liefst door dik en dun, terecht of ten onrechte. Hierin nu school het
gevaar dier gezelschappen: zij werden bloedbroederschappen, die geen aantasting
van een hunner medeleden duldden, om welke reden dan ook, zij werden
geheimzinnig, immers door de tegenwerking van Senaat en overheid werden zij
gedwongen hun bestaan te verbergen en in 't verborgene te werken, waardoor zij
weer het wantrouwen versterkten en des te sterker vervolging ontketenden. Bij de
ruwe manieren de 17e eeuw was het elkander bescherming verleenen van
hardhandigen aard en werd de tegenpartij lastig gevallen op een manier, die geen
Senaat kon toelaten; niet zelden ook werden met vereende krachten relletjes op
touw gezet, die op bloedvergieten uitliepen. Geen wonder dus, dat de hoogleeraren
liever met den enkeling te maken hadden en de collegia verboden! Wanneer in 1582
de Friesche en Hollandsche natie te Leiden verzoekt erkend te worden in navolging
van buitenlandsche universiteiten en als argument aanvoert, dat het voor den Senaat
gemakkelijk is wenschen en mededeelingen aan een georganiseerde groep te
kunnen overbrengen en het toch zoo goed is, dat studenten elkaar helpen en bijstaan
in moeilijke dagen, kan niemand die voordeelen inzien en wordt de goedkeuring
unaniem geweigerd.
Bij alle collegia nationalia werden de leden verplicht het in een vergadering
verhandelde geheim te houden, terwijl zij gehouden waren den praeses strict te
gehoorzamen en hem met de verschuldigde achting te bejegenen. Het eerste was
natuurlijk uitermate geschikt om de spanning
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te verhoogen en de mogelijkheid van botsingen te vergrooten; het tweede was
hiertegen weer een rem, want de discipline kon alle uitbarstingen voorkomen, mits
de Praeses iemand was, die met tact en zoo noodig met gezag kon optreden.
In de regels school zeker wat goeds, hetgeen een enkel voorbeeld uit Franeker
toont: we lezen hier van een verbod om met blanke wapens te vechten, te duelleeren
of anderen af te rossen; verder een verbod om elkaar met praatjes en ongegronde
verwijten lastig te vallen, alles op straffe van bepaalde boeten of verlies van
lidmaatschap.
Wat bovendien in de oogen der professoren geen genade kon vinden, was de
omstandigheid, dat deze genootschappen aanleiding gaven tot drinkpartijen, want
op de bijeenkomsten werd lustig gefuifd, vooral bij gelegenheid van de aanneming
van nieuwe leden. Aan de Deventer Illustre school sprak men dan ook ronduit van
‘suyp-colleges’. Het lidmaatschap stond voor ieder open en de kosten hiervan waren
vrij gering. Zoo nam de Praeses te Franeker novieten aan op belofte van
gehoorzaamheid aan de wetten, tegen betaling van tien stuivers voor de inschrijving
(evenals aan de academie voor het bestuur zelf bestemd) en storting van vier gulden
in de kas van het genootschap, die verder gestijfd werd met opgelegde boeten.
Hiertegen was nog geen groot bezwaar te maken, wel echter tegen de partijen, die
aan inschrijving en andere bijzondere gelegenheden vastzaten en de colleges hun
bijnaam bezorgden.
Van de Leeuwarder vereeniging te Franeker is nog het album bewaard en bij de
namen en inscripties van sommige leden staat daarin veelzeggend een galg
geteekend, ten bewijze dat de aldus aangeduide geen afscheidsfuif had gegeven
of vergeten had zijn boeten te betalen. Het was nl. door de wetten voorgeschreven,
dat na afstudeeren geen lid zou vertrekken zonder een vat bier aan zijn
medebroeders ten afscheid aan te bieden. Ook bij examen of publiek dispuut was
een en ander verschuldigd. De boven genoemde vereeniging eischte bij zoo'n
gelegenheid storting van drie gulden in de kas, en wel veiligheidshalve bij
vooruitbetaling - met afdoening van schulden is het in alle tijden hetzelfde geweest!
Te Leiden was het een geliefd gebruik door ‘schrabben ende stampen’ het
disputeeren van niet-leden die weigerden een maaltijd of geld te geven, onmogelijk
te maken en te Groningen ontkwam, naar het schijnt, niemand aan het betalen van
contributie, of hij wilde of niet.
Het Geldersch-Overijsselsch college te Utrecht is zoo vriendelijk geweest ons
een wapenboek na te laten, waaruit blijkt, dat het in 1635
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is opgericht - zoodat het reeds tijdens de Illustre school bestond - en is blijven
bestaan tot 1696 toe. Hierin werd ieder met zijn wapen ingeschreven en wie niet
aan dezen eisch van deftigheid kon voldoen kreeg er een uit het rijk der phantasie
cadeau, d.w.z. op zijn kosten maakte een teekenaar een mooi bewerkt wapenschild.
Maar wee dengene, die deze kosten niet tijdig voldeed, want dan werd zijn roemrijk
geslacht vereerd met een spotwapen of een uil, een niet minder duidelijke aanwijzing
dan de galg hierboven genoemd. Zoo kreeg in 1653 Bernardus Beecker de
opmerking ‘non satisfecit collegio’ - d.w.z. hij betaalde niet - en als straf een wapen
met drie ratten aan een galg hangend, terwijl op een ander wapen een opgehangen
gans was afgebeeld.
Het gezelschap Groningers en Friezen te Utrecht had als spreuken ‘Lege virente,
1)
virent cuncta’ en ‘Ut conterranei studiorum finem principiumque Deum constituant,
2)
non opus ut admoneamus. Quemque suus ducat genius ingeniumque ingenuum’ ,
twee fraaie gezegden, die zich gemakkelijker lieten opschrijven dan beleven. De
wetten, waarop de eerste spreuk sloeg, verplichtten de leden om elkaar bij te staan,
aan een ziekbed te waken, bij disputatiën elkaar te helpen - het laatste natuurlijk
tegen het loon, dat wij boven reeds noemden, immers vóór wat hoort wat! Deze
natio heeft een interessant wapenboek, dat van 1648 tot 1656 loopt, beginnend met
het woord Jehova in extra groote letters, waarop de spreuken volgen en de wetten
in 24 artikelen. We vinden er - buiten het ziekenbezoek - nog de verplichting om
theses aan de medeleden aan te bieden en bij de verdediging daarvan tijdig aanwezig
te zijn. De entree voor dit genootschap bedroeg 20 stuivers, met de verplichting om
geld te storten voor het teekenen van een wapen en voor een maaltijd. Ook hier
moesten alle leden rumoer en twist vermijden. Deze vereeniging vergaderde op de
3)
Idus van elke maand en koos alle twee maanden een nieuw bestuur; alleen de
bode behoefde niet gekozen te worden; voor dat baantje was het jongste lid goed.
Nu en dan blijkt, hoe novieten werden aangenomen, en al is over de daarbij
gebruikelijke ceremoniën weinig bekend geworden, zeker is wel, dat ze niet overal
gelijk waren. Ontgroening bijv. bestond niet bij alle natiën en waar die in zwang was,
waren de gebruiken verschillend. Elke

1)
2)
3)

‘Waar de wet wordt nageleefd, gaat alles goed’.
‘Laten de landgenooten God tot doel hunner studiën en tot grondslag nemen, dan is het niet
noodig, dat wij aansporen. Laat de goede geest en de ingeboren aard een ieder leiden.’
De 13e of 15e.
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natie had haar eigen proeven en mysteriën, welke waarschijnlijk zijn ontstaan onder
invloed van buitenlandsche studenten, die in hun eigen land het instituut der
ontgroening reeds langer kenden. De uitspattingen, zooals die aan Duitsche
universiteiten daarbij voorkwamen, hebben wij hier in de 17e eeuw echter niet
gekend. De spaarzame berichten over het groenwezen te Leiden toonen wel aan,
dat de groentjes behoorlijk geplaagd werden en op allerlei wijzen voor den gek
gehouden; zij werden op straat uitgejouwd en op college lastig gevallen, waartegen
ze soms door een bepaald slag studenten beschermd werden, die in ruil daarvoor
de beurs van den groen plunderden. Er waren weliswaar ook ontgroenpartijen, die
lang niet malsch waren, doch in de verste verte

Ontgroeningstooneel in de 17e eeuw
Naar een Duitsche gravure uit denzelfden tijd.

niet te vergelijken met wat gebeurde aan Duitsche universiteiten, waar reeds in de
Middeleeuwen de van de Franschen overgenomen depositie eer mishandeling dan
plagerij genoemd kon worden. Het schijnt, dat in de Nederlanden wel een letterlijke
depositio cornuum voorkwam, d.w.z. het beest, dat groen heette, moest met horens
of ezelooren getooid ondervraging en kwelling doorstaan en daarna deze sieraden
afstooten om zoo mensch te worden. Een nog bewaarde bul van 1640 spreekt van
zoo'n examinatie, gevolgd door de menschwording.
De student was groen, zoodra hij zich aan de academie had laten inschrijven en
den eed op de wetten had afgelegd; hij bleef dat, tot hij naar hier te lande in eere
gehouden gebruik in één der natiën een partij
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had gegeven, hoezeer ook de overheid trachtte die feesten te verhinderen. Te
Leiden vinden we zelfs een formeel verbod daarop in de academiewetten: ‘De
studenten zullen haer niet veroorloven maeltijden, simposia, gelt ofte yet anders,
directelyck ofte indirectelyck afeischen ofte doen geven, noch ter oorsaecke van
inkomste, adieu ofte vertreck, nochte van promotien, oratien, ofte andere solemnele
acte ende execitien, die bij de academie gepleeght worden, hoedanighe die oock
souden mogen sijn, veel min diegene, die zulcke weygeren in eeniger manieren te
turberen, oock selfs niemandt daer over te drijgen’.
Hieruit blijkt al, dat er op de aangekomen studenten aandrang werd uitgeoefend
om lid van een natie te worden, zelfs van dwang is er meer dan eens sprake, waarvan
ook Groningen voorbeelden levert. Reeds in 1618 wordt daar een staaltje van
vermeld; er werden nl. in Juli van dat jaar vier studenten gestraft, omdat zij den
vorigen dag ‘in 't wapen van Collen’ een pas aangekomen collega een pak slaag
hadden gegeven, die niet tot de ‘nationale sociëteit’ wilde toetreden. Op dit vonnis
volgde een nieuw verbod: ‘Is haer oock samptlick verboden noch voors. Arnoldum,
noch iemant anders, omdat hy buiten de vermeinde Nationale Societeit is, met
woorden ofte wercken te molesteeren by poena van 25 gl.’. Een ander voorbeeld
van dwang is het volgende: In 1652 was aangekomen en op de academierol
ingeschreven de student Karel Vijgh uit Nijmegen, die kamers had bij den Rector
Magnificus Maresius. Het Geldersch collegium maande hem herhaaldelijk en met
nadruk aan om lid te worden, doch hij weigerde, daar hij teveel onder toezicht stond.
Een zekere Graet, een student, die zich niet eens had laten inschrijven, viel hem
herhaaldelijk lastig en uitte daarbij allerlei bedreigingen. Graet werd nu voor den
Senaat gedaagd, doch weigerde te verschijnen, wijl hij als niet-ingeschrevene buiten
de wetten stond, maar liet Vijgh voelen, dat hem iets te wachten stond, wanneer hij
in zijn afwijzende houding bleef volharden. Dit alles deelde de Rector aan den Senaat
mede, welke besloot den Rector op te dragen Graet voor zich te ontbieden om hem
aan te manen tot inschrijving in het Album. Begrijpelijkerwijze voelde Graet voor dit
laatste niets en hij verscheen alleen in de rectorale woning om daar een poging te
doen met het noodige rumoer Vijgh weg te sleepen. De Gelderschen stoorden zich
aan geen enkele vermaning, en op 18 Maart om één uur 's middags liepen zij voor
de rectorswoning te hoop en eischten, dat Vijgh zich op de ledenlijst van hun
vereeniging zou laten plaatsen. Zij troffen hem echter niet thuis en moesten, zij het
onder de ergste bedreigingen, aftrekken. Blijkbaar had dit collegium het bijzonder
gemunt op studenten, die bij profes-
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soren inwoonden, om daarmee een principieele overwinning te behalen.
Te Franeker is reeds in 1601 een plakaat uitgevaardigd tegen depositio of
ontgroening, wat allerminst overbodig was, want de gebruiken en de dwang schijnen
daar met zoodanige ruwheden gepaard te zijn gegaan dat Gedeputeerde Staten er
zich mee bemoeien. Deze waren van meening, ‘dat de depositie, die men in de
Universiteijt tot Franeker is gebruickende, grote onlusten causeert, en vele studenten
doet vertrecken ende sommige, die aldaer gaerne souden willen studeren, te rugge
holt om derwaerts te comen’. Dat afschrikwekkende schijnt te hebben gelegen in
dwang om lid te worden, want aan het bestaan der collegia werd in 1601 nog niet
getornd, zelfs de ontgroening werd geduld, mits beperkt tot ‘die gene, die deselve
sullen versoecken’.
Maar na enkele jaren moest men toch tot een verbod overgaan, omdat de ruwheid
te ver ging; we lezen nl. in 1606, dat bij de depositie de groen ‘seer groflijck
mishandelt ende de mate t' enemael overgetreden worde, sulcx dat vele personen
hen daerover ten hoochste beclagen ende ter oirsacke van dien hunnen kinders
van daer houden ende op andere plaetsen versenden, tot werckelijke schade ende
afbreuck van de universiteit selve’.
Hier komt de aap uit den mouw: aan de academie werd veel toegestaan en alles
geduld, totdat de goede naam naar buiten er door geschaad werd en de aanvoer
van nieuw collegevee stagneerde. Dan pas werd alles op haren en snaren gezet
om aan ongewenschte toestanden een einde te maken en den toevloed weer te
doen vermeerderen. De Rector kreeg nu en dan ook opdracht een edict af te
kondigen en alle instrumenten, die tot de depositie gediend hadden, in beslag te
nemen en op te zenden, terwijl aan de alumnen de tafel in de burse werd ontzegd,
zoolang zij niet onder eede beloofd hadden niemand met ontgroening te zullen lastig
vallen. Ondanks zulke edicten evenwel is de depositie te Franeker nog tientallen
jaren in zwang gebleven; meer dan eens nog moesten alumni bedreigd worden met
intrekking van hun stipendium, bursalen met verwijdering en anderen met verbanning
van de universiteit om het instituut den kop in te drukken.
In 1624 meende de Senaat tegen de partijen na examens en disputen te Franeker
te moeten optreden. Er werd toen overeengekomen, dat geen hoogleeraar het
praesidium bij disputaties zou aanvaarden, alvorens de defendens had beloofd, dat
hij niet na afloop opponenten en vrienden op een vat wijn zou tracteeren. Bij een
latere bepaling werd een boete van twee pond Vlaamsch gezet op het geven van
introductiepartijen door novieten en met een pond boete een ieder bedreigd, die
aan zoo'n
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feest deelnam. ‘Nemo vel ante vel post relatum in Album academiae nomen,
1)
symposium quocumque sub praetextu vel nomine dato; nullius ei interesto’ staat
er o.a. in de Lex nova van 1627.
Wat de academische Senaten tot voortdurend verzet en maatregelen tot
onderdrukking van de nationale conventiculen noopte, waren evenwel niet alleen
de ontgroenings- en andere partijen, doch ook, zooals we boven reeds zeiden, de
vele twisten en oproerigheden, die hun bestaan meebrachten door de verdeeling
der studenten naar landstreken en den naijver, welke daartusschen bestond. Het
hinderde niet, dat jongelui uit dezelfde landstreek bijeenkwamen om gezelligheid
te zoeken en desnoods eens goed te drinken, wat niet alleen bij studenten voorkwam.
Maar daarnaast bespraken zij gemeenschappelijke plannen en dit leidde tot
gezamenlijk optreden tegen anderen, tot tumulten en vechtpartijen, en daarom was
de Senaat er zoo op gebrand de naties uit te roeien, aangezien ook dit natuurlijk
hoogst schadelijk voor de academie was.
De broederschappen leefden inderdaad veelal in twist met elkaar en vochten
onderling geducht, zij kozen partij bij opstootjes en bedreigden burgers, die studenten
der tegenpartij huisvestten, en hielpen de bedreigingen niet, dan molesteerden zij
hen en vernielden hun eigendommen, maar niet zoodra werden de privileges
aangerand en pakte de schout een der leden bij den kraag, of Leiden was in last!
Bij zulke gelegenheden waren alle onderlinge veeten plotseling vergeten en trokken
allen gezamenlijk tegen den belager van leer. Bij roerigheden te Leiden in 1607 en
speciaal in 1608, veroorzaakt doordat een student door de wacht was gedood,
waarna het hard tegen hard ging, de magistraat een compagnie wachters oprichtte
om alle ongerechtigheden 's avonds radicaal den kop in te drukken en de studenten
van hun kant de auditoria overhoop haalden, waren het de natiën, die het verzet
organiseerden. Zij richtten een Collegium deputatorum nationum op met twee à drie
leden uit elke natie, die vergaderingen belegden en maatregelen beraamden om
de voorrechten te verdedigen, zij lieten pasquillen en libellen vol dreigementen
aanplakken en verspreiden - in één woord, zij veroorzaakten een compleet oproer.
Het is daarom niet te verwonderen, dat de Leidsche Curatoren de natiën als bron
van alle onrust, oneenigheid, vechtpartijen en bloedvergieten beschouwden en na
een hevig oproer in 1624 de Staten ver-

1)

‘Niemand geve voor of na de inschrijving van zijn naam in het Album academicum een partij,
onder welk voorwendsel en in welken vorm dan ook; op geen voorwaarde zij hij er bij
aanwezig.’
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zochten er met kracht tegen op te treden. Toch duurde het nog vijf jaar, eer de
Staten het verlangde plakaat uitvaardigden, dat echter, evenals zoovele maatregelen
tegen de academieburgers genomen, zonder succes bleef.
Te Franeker moest in 1617 nog eens en krachtiger dan tevoren tegen de bursalen
worden opgetreden. Er kwam een commissie uit de Staten naar de stad, die de
burse deed sluiten en alleen heropenen voor degenen, die een verklaring
onderteekenden ‘dat sy buyten consent van den Magnifico geen publique noch
private t' samen-compsten sullen houden, streckende eenichsints tot verstoringe
van de ruste der Academia ende Oeconomia, maer dat sy hen sullen dragen sedich
ende manierich, gelyck 't selve vrome ende deuchtsame gesellen betaemt’. 56
jongelieden betuigden hun gehoorzaamheid met een handteekening onder een
stuk, belovend ‘dat afgeschaffet sullen blyven ende gehoorlijck cesseren alle
presidentschappen (als alleen ordinaris causa in de Burse) bedelschappen,
fiscalschappen, ende alle andere gepraetendeerde last ofte macht om de studenten
te versamelen’.
De onlusten waren daarmee voorloopig onderdrukt, doch in 1627 klaagt de Senaat
alweer, dat er vergaderingen worden gehouden met verkiezing van praeses en
pedellen, dat ruiten ingeslagen worden en groote verteeringen gemaakt op kosten
van aankomende studenten tot ‘verlies van hare gesontheit en verquistinge van de
middelen, die den selven mede gegeven worden tot volch van hare studie’.
Gedeputeerden gelastten daarop het plakaat van 1617 wederom af te kondigen,
waarop studenten antwoordden met nog meer glazen in te slaan, op de ruiten te
bonzen en nieuwe vereenigingen op te richten. Een bursaal, die weigerde zich aan
te sluiten, werd door de anderen beboet; hij vertikte het evenwel zich aan dit vonnis
te onderwerpen, maar hiermee hielp hij zich van den wal in de sloot, want hij, ‘een
vroom en onnosel jonghman’, werd eenvoudig door zijn medestudenten uit de burse
weggewerkt. De Senaat vond het nu noodig hier eens een afschrikwekkend voorbeeld
te stellen en deed daartoe een ernstig onderzoek naar de schuldigen. De aangesloten
bursalen namen dit evenwel hoogst kwalijk en zonnen van hun kant weer op wraak,
die hierop neerkwam, dat zij ‘in de Universiteit t' samen gerottet zyn, den Senatum
hebben uytgeklopt ende andere insolentiën gepleecht, also dat de Senatus
academicus met gewapende assistenten de poorten der Academie daernae heeft
moeten laten bewaeren’.
Hier was inderdaad eens alle reden ten krachtigste in te grijpen en aan twee
praesides werd voor den tijd van twee jaar de toegang tot de
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academie ontzegd, terwijl een bursaal voor goed werd uitgewezen. Maar nauwelijks
was het vonnis aangeplakt, of twee in mantels gehulde studenten scheurden het af
en de magistraat steunde onderwijl den Senaat zóó weinig, dat de verbannenen
rustig in de stad rondwandelen, hoewel uitwijzing eo ipso de verbanning buiten de
poorten meebracht. Blijkbaar vatten de studenten daardoor weer moed, want zij
hielden al spoedig een groote bijeenkomst en drongen gezamenlijk het huis van
den Rector binnen, waar zij hem, vermoedelijk wel tot diens geluk, in alle kamers
vergeefs zochten. Daar zelfs nu nog de magistraat zich van het heele geval niets
aantrok, moest de Senaat wel de hulp van Gedeputeerde Staten inroepen om haar
te gelasten de relegatie uit te voeren of een vendel soldaten te zenden om de orde
te handhaven.
Met het bestaan der collegia gingen - we wezen er reeds op - onvermijdelijk
brasserijen gepaard, welke dikwijls uitliepen op straatschenderijen. Het
Geldersch-Overijsselsch college te Utrecht hield in 1657 twee dagen achtereen
maaltijd in ‘De Rijnsche Wijnberch’ aan het Domplein met 40 personen, waarvan
de kosten 150 gulden beliepen zonder bier en wijn; de volgende dagen werd nog
‘op de koude bouten’ gegeten voor 12 stuivers per hoofd. De Staten van Friesland
moesten onder meer tegen dergelijke buitensporigheden ook te Franeker veelvuldig
voorkomend, in December 1651 een plakaat uitvaardigen. Hierin vinden wij weer
een opsomming van wandaden: vergrijpen tegen de academische wetten, vormen
van verboden ‘particuliere Nationale Vergaderingen’, verkiezing van praesides,
pedellen, fiscus, en andere ‘last-hebbende persoonen’, ‘uytslaen van glasen’,
aanplakken van fameuse libellen, afpersen van geld, bespotting en beschimping
van professoren, alles ‘tot misleijdinghe ende aff-keer van goede en ghehoorsaeme
studenten’. Met de bedreiging met gevangenisstraf was het ditmaal ernst, hetgeen
twee leden van de Leeuwarder vereeniging ondervonden. De bedoeling van hun
inhechtenisneming was hen te dwingen hun ‘nationaal boeck’ met de namen der
leden over te leveren en zij werden eerst vrijgelaten na een schriftelijke verklaring,
dat zij niet wisten, waar het zich bevond. Maar ook dit alles verhinderde niet, dat
nadien in 1661 en 1664 de hiervoor genoemde colleges van studenten uit de stad
Franeker, uit Groningen en van Hollanders en Zeeuwen werden opgericht.
Verboden hielpen zoo weinig! Te Utrecht werd in 1643 een publicatie aangeplakt
‘tot destructie van de nationale collegiën, de welcke grootelijcx veroorsaecken de
insolentiën een corten tijdt herwaerts des nachts langs de straten gepleecht’, maar
nog in 1661 gaf een student, verhoord
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wegens het inslaan van ruiten, toe praetor van het Geldersche college te zijn.
Te Groningen hebben de verboden vereenigingen wel den meesten last
veroorzaakt. In 1615 reeds drongen de studenten aan op vermeerdering van
voorrechten en dreigden heen te gaan, als zij hun zin niet kregen, wat toen nog
voorkomen kon worden. In December 1616 werden leden van het
Geldersch-Overijsselsch college met een daalder beboet, omdat zij luidruchtig
‘commersch’ hadden gevierd, een feest van zang en drank, mogelijk een
ontgroeningspartij. Artikel 66 der wetten verbood daar vereenigingen, doch jaar in
jaar uit moest het verbod bij programma worden herhaald, natuurlijk zonder de
geringste uitwerking. In 1621 wist de Senaat een negental studenten tot de
bekentenis te brengen, dat zij een college vormden en aan straf konden dezen nog
op het nippertje ontkomen door beterschap te beloven.
Hevig tumult ontstond er, wanneer elkaar vijandig gezinde vereenigingen in conflict
geraakten. Zoo kwam 3 Augustus 1641 de praeses der Ommelanders met zijn
onderdanen op de Vischmarkt te Groningen, ging vandaar naar de Groote Markt
en ontmoette hier de Gelderschen. Dezen groetten niet, naar het schijnt, waarop
de Ommelanders hun den gebruikelijken scheldnaam hondsvot naar het hoofd
gooiden. Aan beide zijden werd nu een krijgsgehuil aangeheven: Vivant Omlandi!
Vivant Geldri! en in een ommezien hadden allen naar hun degen gegrepen of
straatsteenen opgeraapt om den tegenstander te lijf te gaan. De vechtpartij breidde
zich uit tot de Hollanders, die op het rumoer afgekomen waren, en met eenige
Friezen de Gelderschen bijstonden. De Senaat vreesde nu, dat als gevolg van dit
relletje een voortdurende vijandschap zou blijven bestaan met eindeloozen strijd
en kondigde daarom amnestie af voor alle vechters, mits zij voor de toekomst
beterschap beloofden!
Maar lang duurde de rust te Groningen niet, want reeds in het begin van het jaar
1645 werd een geregeld gevecht afgesproken tusschen de Gelderschen en de
Duitschers om daarmee een persoonlijke veete te beslechten. Het betrof hier een
bijzonder geval van een niet-lid, dat bescherming zocht in een vereeniging, maar
daarvoor dik had moeten betalen (een dergelijke opneming kostte gewoonlijk 20
gulden).
In een ander geval van onderlingen bijstand werd de Senaat danig in het nauw
gebracht. Deze had in 1649 een Gelderschman gestraft, waarover zijn clubgenooten
zich kwamen beklagen, omdat naar hun oordeel de straf ten onrechte was opgelegd:
de Gelderschen kwamen op het academieplein bijeen en eischten toelating tot de
Senaatsvergade-
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ring om daar hun grieven uiteen te zetten. Uiteraard vonden de professoren dat te
gevaarlijk en weigerden dus, maar de demonstratie had toch zoodanigen indruk
gemaakt, dat zij bakzeil haalden en den gestraften student verzocht werd om per
request gratie te vragen.
Eenige jaren later had een kloppartij plaats, waarin twee Groningsche edelen
Ewssum en Jarges de hoofdrol speelden; een zekere Rees, die naar het schijnt zijn
natie ontrouw was geworden, werd door hen ten doode gedoemd en zij zochten
hem op zijn kamers op. Daar werd hij niet gevonden, maar de student Theodoor
Hamm uit Emden, die bij prof. Widmarius woonde en het ongeluk had in de buurt
van die kamers te loopen, werd voor Rees aangezien en prompt aangevallen. Nog
juist op tijd wist hij het huis van den hoogleeraar binnen te vluchten, dat een compleet
beleg te verduren kreeg, waarbij natuurlijk alle ruiten het moesten ontgelden. Dit
werd de Senaat toch te bar en hij besloot een commissie naar den
president-burgemeester af te vaardigen om de hulp der overheid in te roepen tegen
dergelijke gewelddadigheden. Tegelijk stelde de Senaat een manifest op om de
studenten aan te manen zich rustig te houden, onder belofte dat hij een ieder zou
helpen, die zich aan de academische wet en het gezag onderwierp.
Dergelijke vage beloften, die een bedreiging inhielden, stonden de studenten niet
aan en zij troffen maatregelen tot verdediging van hun vrijheid. Op een middag
hielden de Geldersche, Hollandsche, Oost-Friesche en Westphaalsche natiën een
bijeenkomst in de Martinikerk om oude veeten uit de wereld te helpen en te
beraadslagen over vereeniging van deze vier collegia onder een gemeenschappelijk
hoofd ten einde gezamenlijk aan het aantasten van hun rechten een einde te maken;
alleen de Westphalers traden niet toe tot het verbond, doch beloofden wel goede
vriendschap; de drie andere naties sloten zich aaneen en kozen den Drenthenaar
Walter Emmen uit de Geldersche vereeniging tot voorzitter. Hierop trokken de
gezamenlijke verbondenen met den degen in de hand naar de herberg St. Jacob,
en zetten zich aan den maaltijd. Met den hoed aan den degen geregen en onder
het ledigen van een glas zwoeren zij elkaar en de vrijheid der studenten gewapender
hand te zullen verdedigen. Om acht uur 's avonds was de partij afgeloopen en gingen
de meesten naar huis. Een deel bleef evenwel achter en trok om tien uur met muziek
voorop de Kijk-in-'t-Jatstraat door naar het huis van den Rector Magnificus. Hier
werd een schildwacht omvergeloopen en in zijn schilderhuisje teruggedrongen. De
wachtcommandant snelde met zijn mannen toe, maar kreeg eerst een steen tegen
het hoofd en werd toen met een sabel ernstig gewond. Een paar studenten waren
nu
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zoo vriendelijk hem naar een chirurgijn te sleepen, en intusschen vielen de overigen
met steenen, pistolen en sabels het wachthuis aan. En passant werden van enkele
huizen de ruiten ingeslagen, en dat van den Rector mocht zich natuurlijk in de eerste
plaats in hun belangstelling verheugen. De burgerij liet zich echter niet onbetuigd
en uit ettelijke woningen werd op den rumoerigen troep studenten geschoten, welk
vuur door de studenten beantwoord werd. Een hunner kreeg een schot hagel in zijn
kuit, maar het staat niet vast of een burger hieraan debet is, dan wel een
Zondagsschutter uit zijn eigen partij. Een uur lang werd er braaf gevochten en
onderwijl blies een trompetter al maar signalen op den hoek van de Boteringestraat
om de hoofdwacht te waarschuwen, wat den eersten tijd geen ander effect had dan
vergrooting der algemeene verwarring, want het hoofdkwartier op de Markt hield
zich lang genoeg Oost-Indisch doof om het ergste voorbij te laten gaan. Eindelijk
kwam er dan toch hulp opdagen, waarop de meeste studenten zich ijlings uit de
voeten maakten, doch vier hunner konden nog bij den kraag worden gepakt en
werden onder stokslagen en andere onvriendelijkheden naar de gevangenis
gedreven.
Nu greep de stadhouder - toevallig juist dien dag aangekomen - zelf in. Hij liet de
poorten sluiten om alle studenten in de stad te houden en het mogelijk te maken,
dat er terstond een grondig onderzoek ingesteld werd. Daar er in den strijd een
ernstig gewonde was gevallen, kon de Senaat niet zelf de zaak behandelen en
moest deze voor het stedelijk gerecht dienen. Wel verzocht de magistraat om,
zoolang de zwaarte der misdaad niet definitief was vastgesteld, de studenten uit de
stadsgevangenis naar de militaire over te brengen. Dit verzoek werd ingewilligd en
de gevangenen werden door den pedel met eenige soldaten overgebracht. Tot
groote ergenis van hun vrienden werden zij geboeid over straat geleid, maar de
vrees was dan ook niet ongegrond, dat de op de Markt verzamelde makkers een
poging zouden wagen om hen te bevrijden, en daarom was hun wijselijk de
gelegenheid ontnomen om hierin een handje te helpen.
Nu belegden de naties weer een vergadering om over de situatie te beraadslagen,
en als resultaat hiervan zonden zij afgevaardigden naar den stadhouder om zich
over de professoren te beklagen. Tevens besloten zij voorloopig de academie te
mijden, niet op de openbare defensie van den candidaat Gleins te komen en in geen
geval te opponeeren, integendeel dien dag een bijeenkomst buiten de stad te houden.
Toch waren op de disputatie verschillende studenten aanwezig, die zich echter
‘beperkten’ tot het maken van een heidensch spektakel.

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

131
De gevolgen van het incident vielen tenslotte nog mee, omdat de chirurgijns
verklaarden, dat de wonde van den hoofdman niet doodelijk was. Daarom waagde
de Senaat het vrijlating der gevangenen te vragen, maar nu de stadhouder er
eenmaal in betrokken was, ging dit niet zoo eenvoudig meer, want deze was van
meening, dat nu toch eindelijk de tijd gekomen was om aan alle toegeven en
verschooning een einde te maken en 'n voorbeeld te stellen door krachtig in te
grijpen. De studenten zochten daarop hun heil bij Gedeputeerden der Ommelanden
en beklaagden zich, dat men hun makkers niet onder borgtocht in vrijheid wilde
stellen, doch alvorens op deze klacht te antwoorden, staken Gedeputeerden hun
licht eens op bij den Rector en berichtten toen dat naar hun meening het recht zijn
loop moest hebben.
Met de instructie der zaak was onderwijl voortgang gemaakt en behalve de
gevangenen werden ook de belhamels gehoord, waarbij Emmen erkende, dat hij
tot algemeen leider gekozen was. Nog altijd heerschte de grootste opgewondenheid
onder de studenten, die dreigden unaniem de academie te zullen verlaten, wanneer
het onderzoek werd voortgezet, maar eindelijk verstandig geworden, stoorden de
professoren zich hieraan niet; ieder moest in dat opzicht maar doen, wat hij wilde
en op het blijven van onruststokers stelde de academie geen prijs. Nu gingen de
studenten evenwel nog een stapje verder en eischten verwijdering van den Rector
uit den Senaat, omdat uit diens huis het eerste schot gelost zou zijn! Deze ontkende
dit ten stelligste en bovendien weigerde de Senaat ten eenenmale aan een
dergelijken eisch te voldoen.
Eerst toen begrepen de Staten, dat de zaak ook hun aanging en lieten als hun
meening zeggen, dat de gevangenen onder borgtocht moesten worden ontslagen.
De Senaat beraadde zich hierover met den stadhouder, de stad en de Ommelanden,
uit welk overleg het volgende vonnis voortkwam: Emmen werd van de academie
weggezonden en uit de provincie verbannen; een ander bij eerste klacht met dezelfde
straf bedreigd; zes studenten werden tot 550 gulden voor kosten en 250 gulden
boete ten bate van de armen veroordeeld.
Intusschen bleven de gevangenen nog steeds achter slot en grendel; men scheen
hun bestaan totaal vergeten te zijn. Tot eindelijk de weduwe van den Raadsheer
Vertier een goed woordje voor hen deed en tegelijk een briefje van de Ommelander
Heeren kwam met bevel om hen terstond in vrijheid te stellen, zij het dan onder
genoegzame cautie. De borgen waren te vinden; alleen deed zich de moeilijkheid
voor toen de gevangenen schriftelijk moesten verklaren zich aan den competenten
rechter te onderwerpen, wegens de mogelijkheid, dat deze uit Rector
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en Senaat zou bestaan, nu er niet meer van doodslag sprake was.
De Senaat achtte het nu weer welletjes en durfde voorloopig niets meer te doen,
zelfs den verbannene liet men in de stad rondloopen in de hoop later zonder gevaar
voor nieuwe relletjes doortastender te kunnen optreden. Inderdaad scheen het meer
gewenscht tact te gebruiken dan kracht, want de studenten trokken nu één lijn en
toonden herhaaldelijk, hoe weinig respect zij voor de hoogleeraren hadden; zij liepen
door het academiegebouw, alsof zij er heer en meester waren en schreeuwden dat
‘sy wilden zien of sy meester waren of de professoren!’ Verder meenden zij de
hoogleeraren te moeten aanmanen om zich uitsluitend met eigen zaken te bemoeien
en niet wegens futiliteiten de colleges stop te zetten, terwijl zij hun onder meer
toeschreeuwden, dat studenten geen wilde dieren waren, maar als redelijke wezens
behandeld wenschten te worden. Geen wonder dus, dat de toestand nog even critiek
bleef.
Het heele geval had zich afgespeeld in Maart 1652, doch in Augustus was de
situatie nog zóó, dat door een resolutie der Staten den Curatoren werd gelast ‘de
quaestie tusschen de professoren en de studenten wech te leggen’. Dat was
gemakkelijker gezegd dan gedaan, want de collegia nationalia bleven bestaan en
dwongen steeds opnieuw jonge studenten om lid te worden en zoo deelde terstond
na de zomervacantie de Rector den Senaat mede, dat de gebroeders Tibout werden
lastig gevallen, weshalve zij zich tot hem hadden gewend om bescherming. Een
commissie ging nu naar Curatoren om deze tot een gemeenschappelijke vergadering
uit te noodigen ten einde gezamenlijk afdoende maatregelen te beramen. Van hun
kant waren de studenten - nog steeds met hun collegia tot één verbond vereenigd
- driest genoeg om den Rector vooraf kennis te geven van hun plan om den Tibouts
verder het leven behoorlijk zuur te maken, wanneer zij weigerachtig bleven om toe
te treden. Wel riep nu de Senatus Amplissimus de aanvoerders voor zich, maar
dezen verschenen eenvoudig niet, waarop de Senaat als troost voor eigen onmacht
maar een streng programma afkondigde.
Intusschen was nog de verbanning niet uitgevoerd en de boete niet voldaan, daar
de academische overheid onlusten bij de ten uitvoer legging van het vonnis vreesde.
Curatoren trachtten nu het geschil bij te leggen door de verbanning op te heffen en
het bedrag van boete en kosten tot 234 gulden te verminderen. Doch ook dat
bevredigde de studenten nog niet en de belooning voor de betoonde clementie was
een oploop voor het huis van den Rector, waarbij een betalingstermijn van vier
maanden werd geëischt, terwijl de Senaat op betaling binnen 24 uur stond.
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Niet lang daarna ontvingen enkele niet vereenigde studenten de volgende
aanmaning: ‘Wy drie respective collegien doen voort laeste seer eernstelyck citeeren
Vygh als mede beide Tibouten, dat ghy te samen van stonden aen by ons in St.
Jacob zult compareeren, en in volgens de wetten submitteren, 't welck ons eernstelick
gebott niet nakomende, sult de straffen daer toe gestelt te verwachten hebben.
D'executie sal haest volgen’. Als steller van dit stuk meende de Senaat den student
Sommering te kunnen aanwijzen en daagde hem voor zich, doch deze ontkende
zeer beslist. De knecht van St. Jacob, waar sociëteit gehouden werd, hield zich van
den domme, terwijl een verhoor van den waard en zijn gezin door de stadsmagistraat
evenmin resultaat opleverde, zoodat de daders onbekend bleven. Van de verder
opgeroepen studenten verscheen niemand meer en een hunner was brutaal genoeg
den Rector te zeggen, dat zij den Senaat voor partij hielden en daarom niet
wenschten te komen. Curatoren werden nu maar weer geraadpleegd en zij raadden
tot handhaving der wet. Enkele studenten werden opnieuw opgeroepen, maar allen
lieten blijken dat zij er ronduit gezegd lak aan hadden. Dies zocht de Senaat voor
de zooveelste maal zijn heil in de opstelling van een nieuw programma, dat 14 Maart
1653 op naam der Staten afgekondigd werd.
Voor het oogenblik leek daarmee de zaak gesust, maar alleen omdat de collegia
verder ongemoeid werden gelaten en zich tevreden stelden met de wetenschap
feitelijk de overwinnaars te zijn. Maar de vrede was van korten duur, want de herrie
begon opnieuw, toen de Senaat in November 1654 zoo onvoorzichtig was zich een
paar beleedigende termen tegen hen te permitteeren. In dat jaar nl. hadden weer
vele studenten de recensie verzuimd, waarop zij in een programma uitgenoodigd
werden om alsnog aan hun verplichting te voldoen, en in dit stuk stond de volgende
zinsnede: ‘gloriosus existimantes in Albo Musarum nomen suum exstare quam vel
1)
in Bacchi catalogo vel in Martis rotula’ . Deze aantijging, hun vereenigingen te
vergelijken met gezelschappen, die zich slechts wijdden aan drinken en
oproerkraaien, namen de studenten den Senaat hoogst kwalijk en zonden vier
afgevaardigden naar hem toe om tegen die schandelijke beleediging te protesteeren.
Namens tweehonderd studenten wilden de afgevaardigden niet meer of minder
eischen, dan dat de Senaat excuus zou vragen of den Rector en den Secretaris
zou straffen; zoo dit niet gebeurde, konden de professoren het ergste verwachten!
De Senaat weigerde evenwel hen te

1)

‘dat zij het roemvoller behoorden te achten, hun naam in het Album der academie ingeschreven
te zien, dan op de rol van Bacchus of Mars’.
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ontvangen en verwees hen naar Curatoren, die niets beleedigends in het stuk konden
ontdekken en de afgezanten voor den Senatus amplissimus riepen. Daar werd hun
onder oogen gebracht, hoe beleedigend hun eigen optreden was, om namens de
niet geoorloofde natiën zulk een eisch te stellen, dat zij geen reden hadden om zich
te beklagen over een feitelijk toch volmaakt onschuldige formule en zeker geen
recht bezaten om censuur te oefenen over stukken van den Senaat uitgaande, maar
zich liever meer op hun studie moesten toeleggen. De Rector maakte van dezen
ruggesteun gebruik om opnieuw het verbod der natiën af te kondigen, waarbij ditmaal
de leden werden uitgesloten van private collegiën, disputen, burse en stipendia.
Bovendien werd ieder, die een ander tot lidmaatschap wilde dwingen, bedreigd met
zes dagen kerkerstraf en verbanning voor eeuwig.
Het zou wel wondermooi geweest zijn, als dit nu eens inderdaad had geholpen!
Het leek er dan ook niets op: de studenten wisten den weg naar de
Staten-vergadering, verkregen schorsing van het decreet en zetten zoo de
machteloosheid van den Senaat weer eens in het zonnetje. Deze diende een
contra-remonstrantie in, met het gevolg, dat zijn programma toch nog in beide kerken
werd voorgelezen, maar we weten nu onderhand wel, dat zoo'n voorschrift en
effectieve uitvoering der bedreiging twee heel verschillende dingen waren! Wel
begaven Curatoren en professoren zich enkele dagen later tegen etenstijd naar de
burse, waar de Rector een toespraak hield en den bursianen stuk voor stuk vroeg,
of zij hun lidmaatschap van de collegia wilden opzeggen, maar zelfs toen nog durfden
verschillenden openlijk weigeren, waarop zij werden weggezonden met 't bevel om
niet terug te keeren voor en aleer zij zich bekeerd hadden. Verder gebeurde er niets,
met het natuurlijk gevolg dat de verboden genootschappen te Groningen bleven
bestaan.
De Leidsche Senaat zag zich in 1659 op soortgelijke wijze tegenover vereenigde
collegiën gesteld. In October van dat jaar had een groep studenten de binnenwacht
met steenen bekogeld, waarvan één man zwaar werd gewond. Eén der schuldigen
werd gevangen gezet en veroordeeld, doch deze ontzag zich niet daarop met een
aantal collega's ten huize van den Rector dreigende taal uit te slaan, terwijl enkele
dagen later ‘een groot aantal studenten van 't selve collegie van den
gecomdemneerde, sijnde van een andere faculteyt ende sulcx niet gewoon in die
lesse te komen, den Rector in sijn publycke lesse verscheyde malen met een groote
insolentie ende geraes hebben uytgeklopt, ende tensy eynde haer souden stercker
ende considerabeler maecken, hebben met alle middelen
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daer naer getracht omme drie collegien .... te samen onder eenen praetor ende
eenige assessoren te combineren.’
De Senaat poogde nu den tegenstand te breken door de goedwillenden voor zich
te roepen, hen nog eens aan vroegere plakaten te herinneren en te trachten hen te
overreden hun lidmaatschap van een natie op te zeggen. Maar veel schijnt dit niet
te hebben uitgehaald, want hij moest zich tenslotte tot de Staten wenden met het
verzoek om van iederen student bij de inschrijving den eed te mogen eischen, dat
hij geen lid van een der conventiculen was of ooit zou worden. Dit verzoek werd
ingewilligd, waarop art. 19 der statuten met het gevraagde aangevuld werd.
Wat den academischen Senaten nooit gelukt is, wist de tijd te bewerken. In deze
jaren begint overal de belangstelling voor de nationale vereenigingen geleidelijk te
verminderen; ze maakten het werkelijk te bont en het is niet onmogelijk, dat mede
onder invloed der ouders de aandacht meer op de studie werd gericht. Het begon
voor te komen, dat na ernstige roerigheden leden bedankten, ondanks de
onaangenaamheden, die zij deswege te verduren hadden, en de heethoofden
verdwenen door afstudeeren of door naar een andere universiteit te gaan, zonder
dat zich ‘opvolgers’ opwierpen. Misschien heeft wel de ernst der tijden bij de oorlogen
van 1665 en 1667 meegewerkt en mogelijk is ook verzachting der zeden van invloed
op den achteruitgang der collegiën, die meer door ruwheid, dan door gezelligheid
uitblonken.
Wat hier ook van zij, het staat vast, dat in het laatste kwart der 17e eeuw de natiën
steeds minder belangstelling trekken en op den duur in vergetelheid raken. Te
Leiden worden zij in 1664 nog met een scherpe resolutie verboden, daarna
verdwijnen ze ongemerkt, hoewel niet door het verbod zelf, want dit had, evenals
elders, niet het geringste resultaat. Een voorbeeld hiervan vinden we ook nog in de
Utrechtsche publicatie tegen de nationale collegiën van 12 October 1643, waarbij
de georganiseerde nachtbrakers met boeten van 25 tot 200 gulden bedreigd werden
en bevel kregen de boeken in te leveren, een verbod dat in 1644 door een nieuw
gevolgd moest worden. In 1674 werd hier het Geldersch-Overijsselsch college voor
het forum geroepen; er verschenen alleen een paar theologen, die zich onderwierpen,
de anderen bleven gewoon weg. Na dat jaar bleef het college nog in het geheim
bestaan, maar reeds vóór 1700 is het opgeheven of weggestorven.
Te Franeker floreerde de liefhebberij niet eens zoo lang. In 1668 kwam bij de
Staten van Friesland een klacht in ‘over het totaal verval der academie tot Franeker,
daer door principalyck veroorsaeckt, dat de Leuwarders ende andere studenten
onder sich oprechten ende onder-
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holden dronckaert collegiën, door welcke alle disordre wert ingevoert, doodtslagen
uijtgewerckt, de academische wetten ende authoriteit der heeren professoren
geilludeert, de verwachtinge der olderen wegens haer oncosten verijdelt ende het
nut van het gemeene best verachtert’. Een commissie kreeg de boeken van de
‘suypers-collegien’ in handen, zoodat de leden bekend werden, die nu bij handtasting
beloofden geen collegiën meer te zullen oprichten. Nadien komen ook inderdaad
geen klachten meer voor, tenzij over z.g. ‘zweetkamertjes’ of partijen na examens.
Hoewel men uit het bovenstaande eerder het tegendeel zou afleiden was het
optreden der Nederlandsche studenten toch over het algemeen gematigd in
vergelijking met elders. Het is nu eenmaal niet anders dan in overeenstemming met
het heele tijdsgewricht, dat er op specifiek 17e-eeuwsche wijze gegeten, gedronken
en gevochten werd, terwijl niemand zich iets liet gezeggen, wanneer hij kans zag
zijn eigen gang te kunnen gaan. Tot dit alles hebben de nationale gezelschappen
zeker het hunne bijgedragen en vast staat, dat zijn hun oorspronkelijk doel,
bescherming en gezelligheid aan de leden te bieden, ver voorbijgeschoten zijn.

Ontgroeningstooneel aan een Duitsche universiteit
Naar een houtsnede uit Widebrand, Carmen heroicum de typo depositions, 1578
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Voorrechten
Het studentendom genoot in vroeger eeuwen in 't algemeen privileges, waarmee
het boven de burgerij der stad bevoorrecht was, niet overal echter dezelfde of even
ver strekkende, zelfs hier en daar geen enkel. In sommige academiesteden bezaten
de studenten het privilegie, dat zij niet voor de gewone rechtbank gedaagd konden
worden en werden zij door den Senaat berecht, een privilege, dat niet altijd op de
juiste waarde geschat werd, omdat het hun nog aanlokkelijker scheen aan geen
enkele wet onderworpen te zijn. Andere voorrechten bestonden in vrijdom van
accijnzen en vrijstelling van sommige burgerplichten, dit laatste ter bevordering van
de studie.
Privileges had een academie noodig om studenten te trekken, want wanneer
dezen iets misten, wat elders wel geboden werd, trokken ze zoo mogelijk heen, al
waren er nog zooveel klinkende namen aan de hoogeschool verbonden.
Het belangrijkste waren natuurlijk de voorrechten, die voordeelen voor den
geldbuidel beteekenden, doch de Hollanders waren aanvankelijk - wel verklaarbaar
trouwens - erg zuinig met het verleenen van voorrechten op financieel gebied. Alleen
de stad Leiden schonk in 1577 vrijdom van de helft der stedelijke imposten, althans
tot zeker maximum, terwijl hoogleeraren bovendien bij aankomst en vertrek ontheffing
genoten van tol op huisraad en op boeken. De gewestelijke accijnzen werden echter
wel van de studenten geheven en onder meer hierom vertrok menig vreemdeling
weer terstond, nadat hij zich van de situatie dienaangaande op de hoogte had
gesteld.
Dit was een reden voor hoogleeraren en curatoren om zich zonder verwijl tot de
1)
Staten te wenden met een betoog, dat ‘alle suppoesten ende studenten in andere
universiteyten genieten vrydomme van alle exchysen ende imposten’, en waarin zij
dezelfde voorrechten voor hun academie verzochten. Trouwens ook zij, die Leiden
trouw bleven,

1)

Met het woord ‘suppoesten’ duidde men in één term allen aan, die in dienst van de academie
stonden, van den hoogleeraar af tot den knecht toe, die de vloeren schrobde.
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drongen op verleening van vroeger vagelijk beloofde vrijdommen aan, getuige een
verzoekschrift door Justinus van Nassau namens zijn medestudenten in het begin
van 1576 den Senaat voorgelegd. Deze laatste zag een grooten toeloop in het
verschiet, indien de gemeene landsimposten vervielen en vooral ‘vermeerderinge
van de clergie in der zelffder universiteyt, byzonder in desen tijt, dat vele andere
universiteyten ende byzonder die van Heydelberg verstroyt es ende die van Loeven
in handen des gemeene viants des vaderlants es, ende alle die studenten aldaer
verlopen zijn’. De Staten gaven aan den aldus van twee zijden uitgeoefenden
aandrang toe en verleenden daarop reductie van de accijnzen op wijn en bier tot
de helft.
Andere voorrechten werden gemakkelijker geschonken: studenten en professoren
waren te Leiden vrijgesteld van schuttersdiensten, wachtloopen, inkwartiering, van
bijdragen aan stadswerken en fortificatiën, behoudens ander besluit in bijzondere
omstandigheden. Voor de werkelijk te ver gaande privilegiën, waardoor een student
den burger tot alles kon dwingen, zooals aan sommige buitenlandsche universiteiten,
heeft men hier echter nooit gevoeld; ook voor extra voorrechten aan adellijke
personen was de Republiek te nuchter.
Franeker en de Staten van Friesland kenden aan professoren, studenten en allen,
die een academischen graad verwierven - de laatste voor zoover ze binnen de stad
bleven wonen -, vrijdom van belastingen toe en de stad gaf vrijstelling van
krijgsdienst, van wacht en van den plicht tot het herbergen van vorstelijke en
aanzienlijke personen, privilegiën, die reeds in het statuut van 1586 aangetroffen
worden. Nog in datzelfde jaar werd uit concurrentiezucht vermeerdering toegezegd
en daarom zóó ‘dat de Universiteyt binnen Franeker alsulcke vrijheden en privilegiën
sal genieten...... gelijck d'Universiteyt van Leyden, in Hollant, is genietende’. De
magistraat voegde daaraan nog de verklaring toe, dat de studenten ‘niet alleene
van alle burgerlijke lasten, daarmede andersins de gemeene ingesetenen onser
stede beswaert worden, als wachten ende tochten te holden, schattinghen te geven,
particuliere middelen ofte eenigerhande belastingen te draghen, hoedanich die
solden mogen wesen; dan oock van alle generale beswarenissen de gemeene sake,
zijn Excellentie ofte den Landtschappe aengaende, als zijn de generale middelen
tot uitvoeringh van den oorloge ingewillicht, off genoemt moghen worden, geheel
ende in alles vrij zijn, ende allesins geholden te sacke dien yets aen yemanden, 't
sy officier ofte pachtenaer te betalen’.
Ook de Utrechtsche academie moest een deel van haar attractie ont-
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leenen aan privileges. Terstond in 1636 richtten Rector en Senaat zich tot de
Vroedschap met het verzoek daartoe; zij vroegen vrijdom van imposten en accijnzen
op wijn en bier en argumenteerden dit verzoek door de mededeeling, dat anders
velen zeker de academie zouden verlaten. Voor een dergelijke motiveering was bij
de Vroedschap natuurlijk wel gehoor te vinden, doch er was een groote maar: de
academie kostte de stad bereids veel geld en het totaal bedrag, dat door de
vrijdommen gemist zou worden, liep wel wat hoog. Daarom wenschte de Vroedschap
uit te sluiten de zonen van te Utrecht woonachtigen en de alumnen der provincie,
die toch niet zouden wegloopen!
De gevraagde vrijdommen zijn toen in de Vroedschap voorgesteld, doch de
afwikkeling der zaak vlotte niet, want eerst in Mei 1638 werd een concept-octrooi
gelezen en goedgekeurd, met de bedoeling, dat men dit ‘bij occasie zou zien te
veroveren van de Edelmogende Heeren Staten’. Die geschikte gelegenheid liet op
zich wachten en eerst in 1643 hooren wij weer van vrijstellingen; dan vinden we in
de nieuw afgekondigde leges of statuten een belastingvermindering voor studenten
tot de helft, en wel voor wijn tot een maximum van honderd kannen per jaar en per
man en voor bier tot zes vaten, hetgeen ons bijzonder veel lijkt, doch men vergete
niet, dat wijn en bier nog dranken voor dagelijksch gebruik waren, zoolang men
geen koffie en thee kende. Zooals we vroeger zagen, vermeerderde sindsdien het
aantal inschrijvingen met ongelooflijke snelheid en de weetgierigheid steeg zoodanig,
dat de Vroedschap in 1657 besloot de schromelijk misbruikte vrijdommen af te
schaffen: in het laatste belastingjaar waren 2312 vaten bier en 45850 kannen wijn
op vrijbriefjes afgehaald!
Toch hebben de studenten toen nog voorrechten overgehouden, immers zij blijken
vrijgesteld te zijn van wacht- en uitrukkende diensten, een voorrecht, dat sinds 1640
ook alle gepromoveerden genoten. Verder mochten studenten hun kamerhuur met
zes weken opzeggen, ze konden Franschen wijn met het anker tegelijk van buiten
1)
invoeren, en genoten vrijdom van hoofd- , thee- en koffiegeld. De vrijdom van
heffingen op de beide laatstgenoemde artikelen dateert natuurlijk van het einde der
Gouden Eeuw, toen die dranken meer algemeen in gebruik kwamen; in dienzelfden
tijd kreeg ook de Leidsche student hetzelfde voorrecht.
Nog een ander privilege genoot de Utrechtsche student tegelijk met andere
‘personen van eenig fatsoen’, want hoewel hij bij overtredingen en misdaden wel
voor den gewonen rechter gedaagd werd en niet voor

1)

Belasting op den persoon.

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

140
de speciale academische rechtbank, zooals aan andere Nederlandsche.
universiteiten, mocht, om het nadeel hiervan eenigszins te vergoeden, de schout
sedert 1703 geen student, die wegens ongeregeldheden door de wacht gegrepen
was, in den kerker opsluiten, doch hem alleen door den deurwaarder der stad naar
het stadhuis doen brengen, en hier mocht geen verhoor op vraagpunten plaats
hebben, alvorens het gerecht van de zaak kennis had genomen.
Te Groningen werd terstond vrijdom van tollen, van ‘craengelt’ en van wachten
verleend, hetgeen den heeren nog niet voldoende was. In November 1614 drongen
de studenten daarom aan op het recht van vrijdom van accijnzen, met de bewering,
dat dit tevoren beloofd was, en zij zetten een campagne op touw om hun eischen
meerdere kracht bij te zetten. Er werden ‘seditieuse cedulen’ aangeplakt, geschreven
briefjes ‘tenderende tot moetwillige afparsinge der vermeintlick belovede privilegiën’.
Studenten uit Oost-Friesland meenden hun zin te kunnen krijgen door de professoren
lastig te vallen, tot zij inzagen, dat dit toch niet de beste manier was en verstandiger
wordend kozen zij den meest voor de hand liggenden weg en vroegen een audiëntie
aan bij professoren en Curatoren ten einde hun intercessie bij de Staten der provincie
te verzoeken ‘om entlick eenmael te bekomen die in programmata belovede
immuniteiten van bier ende wijn’. Zonder meer ging dit evenwel niet en de Senaat
achtte zich met het oog op zijn prestige verplicht een minutieus onderzoek in te
stellen naar de aanstokers der ongeregeldheden, met miniem resultaat, want de
gehoorde studenten ontkenden iets met de onordelijkheden te maken te hebben
‘seggende anders van die seditieuse zedulen ende explosien niet te weten ofte
dieselve te proberen’. Toch had de Senaat succes met zijn nasporingen, want hij
kreeg vat op één der belhamels en deed hem gevangen zetten, terwijl hij een ander,
die zijn medestudenten aanmaande om van de colleges weg te blijven, voor zich
daagde. Deze laatste weigerde te compareeren, maar dit bekwam hem minder
goed, want hij genoot in het theologisch college beneficium en zou juist zijn dispuut
laten drukken. Hem met een gevoelige straf te treffen was dus eenvoudig genoeg.
Dat de haard van onrust bij de Oost-Friezen bleek te smeulen, zal ons niet meer
verwonderen. Een hunner, Gerhard Frydach, bekende voor den Senaat, dat hij
mede had aangespoord om de lessen te negeeren, op 25 November op college
herrie geschopt had, daarna op 10 December nog eens op straat zijn ontevredenheid
had gelucht door lawaai te maken en zijn degen te trekken tegen hen, die niets van
wanorde wilden weten. Hij gedroeg zich buitengewoon onbehoorlijk en weigerde
op de be-
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schuldigingen en klachten der tegenpartij, die hij bedreigd had, te antwoorden
ondanks uitdrukkelijk bevel van den Rector Magnificus. Ook hij was als
gebeneficieerde op de burse gemakkelijk te straffen; hem werd het verblijf aldaar
als gast of ‘convictor’ voor drie maanden ontzegd op boete van een rijksdaalder bij
elke overtreding; verder verbeurde hij acht rijksdaalders en zijn rapier, den
eerstvolgenden Maandag vóór zonsondergang aan den Magnificus in te leveren.
Een andere Oost-Fries, Hieronymus a Lengen, werd er ernstig van verdacht, dat
hij opruiende biljetten had geschreven en aangeplakt, waaraan na vergelijking van
het handschrift bijna niet te twijfelen viel, temeer daar hij weigerde zich met een eed
van de verdenking te zuiveren. Hij was zeker een dergenen, die den 25sten
November op college den boel op stelten had gezet, en bij zekeren student Moerling
de ruiten had ingeworpen. Nog meer had Lengen op zijn geweten: als vierde misdrijf
vermeldt het register van beschuldiging, dat hij na zijn indaging ‘tot weerwraeck van
sulke vorderinge’ Moerling in het gezicht had geslagen en ten vijfde had hij de mop
uitgehaald de colleges te verstoren door een muzikant op het academieplein te laten
spelen. De laatste aantijging notuleerde de secretaris van den Senaat in een zoo
grappig mengelmoes van Latijn en Nederlandsch, dat de zinsnede het citeeren
waard is: Lengen had ‘een lijrman, van eenige dusslange onbekende in aream
academiae gevoert, ende op des Magnifico geboth uuth die academia willende
gaen, tegen sulck gebot, sub ipsius Magnifici et professorum quorundam oculis seer
moetwilliglick te rugge geholden, togedroncken ende doen spelen’. Geen wonder,
dat deze opeenstapeling van wanbedrijven den Senaat aanleiding gaf Lengen voor
eeuwig uit het album academicum te schrappen en uit de stad te verbannen.
Ook de te Groningen studeerende Hollanders roerden zich. Het bestuur hunner
natio had ‘alle professoren geëxplodeert’, wat eenigszins huiveringwekkend aandoet,
maar in eenvoudig Nederlandsch wil zeggen dat zij op colleges de orde verstoord
hadden om de zaak der immuniteit te bevorderen. Bij onderzoek bleken zij nog niet
eens ingeschreven, maar zij dreigden met achterlating van kamerschuld te
vertrekken, als zij hun zin niet kregen, waarop de respectievelijke hospita's in
beweging kwamen, die hen veiligheidshalve lieten opsluiten. Na hun immatriculatie
heeft men evenwel de zaak laten loopen.
Het tumult was daarmee afgeloopen, maar het doel werd niet bereikt, want de
Staten wezen het verzoek om privilegiën beslist af, een houding, die in de beschreven
omstandigheden volkomen te billijken is.
Meer succes hadden de studenten te Harderwijk. Daar verwierven
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zij vrijdom van accijns op bier en wijn, en met de hoogleeraren genoten zij ook nog
vrijstelling van wacht en inkwartiering.
Vier universiteiten hadden dus vrijdom van accijnzen voor de academieburgers
verworven, maar dit voorrecht gold niet onbeperkt. Te Harderwijk ging het voor wijn
tot zes anker per persoon, voor bier tot drie tonnen, natuurlijk om voordeeligen
handel in accijnsvrije dranken te voorkomen, en zoo is het tot 1806 gebleven. Te
Utrecht werd in 1643 de vrijdom bepaald op de helft van het verschuldigde op wijn
tot een maximum van honderd kannen per jaar, en op bier de accijns verlaagd tot
16 stuivers per vat tot zes vaten toe. Te Leiden werd voor den verlaagden bieraccijns
een maximum vastgesteld van tien vaten per persoon en per jaar voor ieder
hoogleeraar of ‘suppoost’, die een eigen huishouding voerde, en van zes vaten voor
studenten op kamers; wijn werd tot een maximum van 80 stoopen voor personen
boven twintig jaar en van 40 stoopen voor die beneden de twintig tegen halve impost
verkrijgbaar gesteld. Slechts te Franeker bestond onbeperkte vrijdom.
Alleen de Groningers moesten, zooals we zagen, den vollen accijns betalen, maar
in de 18e eeuw werd nog eens een poging gewaagd om eenige voorrechten te
verkrijgen. In 1748, een der roerigste jaren voor Groningen, toen daar de haat tegen
de belastingpachters ook bij de gewone burgerij losbarstte, hielden de studenten
een bijeenkomst op de area, het academieplein, om hun verlangens te formuleeren.
Gedachtig aan het gezegde, dat vragen vrij staat, werd de lijst van wenschen maar
zoo lang mogelijk gemaakt; gevraagd werd: vrijdom van tollen en weggelden, van
schoorsteengeld, van consumptiegelden op wijn, bier, koffie, thee, tabak tot een
zekere kwantiteit, vrije zitplaatsen in de academiekerk, verbod aan pachters om op
goederen van studenten beslag te leggen, verder de toezegging, dat ‘zoo 't gebeurde,
dat een student in de wagt mogt getrokken worden, dat dezelve gratis zonder enige
beswaaring van drinkgeld of iets dergelijks, aen den Heer Rector Magnificus herstellt
werde’.
Al deze eischen kreeg de Senaat per request toegezonden, die den Rector
opdroeg het ter kennis van Curatoren te brengen. Dit bleek voor den Rector geen
gemakkelijke taak en op de eerstvolgende Senaatsvergadering moest hij meedeelen,
dat hij den vorigen avond den President-Curator niet te spreken had kunnen krijgen
en dien morgen vergeefs zijn poging had herhaald. Inmiddels waren weer
afgevaardigden der heetgebakerde studenten bij hem thuis geweest om hem te
zeggen, dat de heeren niet langer te houden waren en allerspoedigste
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beslissing noodzakelijk was, wilde men niet het ergste riskeeren.
De studenten eischten een onmiddellijk doorzenden van hun verzoekschrift,
waartoe de arme Rector niet bij machte was gebleken, en de Senaat geraakte zóó
onder den indruk, dat hij op staanden voet drie hoogleeraren naar het Provinciehuis
zond. Zelfs de Staten legden nu hun gewone sloomheid af en verzaakten hun politiek
van niet-veerdigheid, om het verzoek terstond ter tafel te brengen en nog denzelfden,
dag aan alle wenschen toe te geven.
Dit was voor de studenten het sein voor uitingen van ongekende uitbundigheid
en weer verschenen hun afgevaardigden in den Senaat, doch niet om dezen voor
zijn bemoeiïngen te bedanken, maar om het in de academie voor hen bewaarde
vaandel te halen, want zij wilden hun blijdschap over het verwerven der privilegiën
door een plechtigen optocht uiten. De Senaat stemde haastig toe; de optocht had
plaats en de studenten vierden op kosten der Provincie verder feest in het
Heeren-Wijnhuis. Den volgenden dag werd het vaandel teruggebracht en de Rector
kon met een verlicht hart mededeelen, dat er niets kwaads was voorgevallen.
De vrijdom van accijns heeft herhaaldelijk aanleiding gegeven tot geschillen met
pachters der belastingen. Te Leiden zijn meermalen twisten geweest en reeds in
1582 moest een regeling worden getroffen om getrouwde gezeten burgers, uitsluitend
wegens de voorrechten ingeschreven schijn-studenten, van het hun niet toekomende
genot uit te sluiten door de rol op het stadhuis in te leveren en alle
niet-werkelijk-gerechtigden daar in overleg met Rector en Senaat te doen schrappen.
Inderdaad was de vrees gewettigd, dat ‘mit t verloop van weynich tijts de meeste
innewoonders van Leyden lithmaten vander universiteit zullen wesen’! Leidsche
vaders lieten hun zoons inschrijven, zoodra zij maar even geacht konden worden
het Latijn te verstaan en zoo vinden we in 1620 Rembrandt ingeschreven en in 1629
1)
Jan Steen . Door dit misbruik was de mogelijkheid voor incidenten bijzonder groot,
te meer wijl de privileges hoe langer hoe meer uitgebreid werden: behalve dranken
waren zelfs inbegrepen zout, zeep, papier, Hebreeuwsche en Grieksche boeken.
Waar geen maxima waren bepaald, school de moeilijkheid in het vaststellen van
hetgeen voor normaal eigen gebruik noodig was; waar wel een grens was
voorgeschreven, konden de pachters der gemeene middelen het niet lijdelijk aanzien,
hoe een deel van het toegemeten

1)

In verband hiermee is het opvallend, dat het aantal promoties naar verhouding van het aantal
ingeschreven studenten gering bleef tot de afschaffing der privileges in 1813 toe.
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kwantum met een zoet winstje aan burgers werd verkocht en daarmee weer een
bedragje aan hun neus voorbijging. In alle gevallen moesten de pachters
constateeren, dat veel gesmokkeld werd en allerlei misbruiken inslopen. De Staten
van Holland stelden daarom den vrijdom nader vast op 80 stoopen wijn en 12 halve
vaten bier per man per jaar en de pachters ontvingen nu van den Rector een lijst
met de namen der vrijgestelden. Deze moesten aan de academie cedeltjes afhalen
en laten teekenen, ze dan aan den collecteur vertoonen, die het verlangde inboekte,
zoolang de maximale hoeveelheid nog niet afgehaald was, daarna het briefje
signeerde, waarop bij bier- en wijnhandelaars het gewenschte gehaald kon worden.
Franeker had eveneens de moeilijkheid, dat de belastingpachters niet immer den
vrijdom eerbiedigden. Maar de studenten hadden de last aan zichzelf te wijten, want
hun smokkelaffaires met herbergiers noopten tot beperking van den vrijdom, die,
naar wij reeds zagen, aanvankelijk ongelimiteerd was. Daarom kregen zij in 1621
per hoofd vrijdom van een halve ton bier in de maand en een anker wijn per drie
maanden ‘mits sij gehouden sullen sijn 't selve in haere wooningen inne te leggen,
den collecteur aen te geven, ende de cedullen te hebben’.
Ook hier werd dus het systeem der briefjes ingevoerd. Vrijbiljetten voor wijn en
bier, gemaal en ‘bestiael’ - geslacht - moesten door professoren, studenten en
suppoosten bij den Rector Magnificus gehaald worden, aan den collecteur vertoond
en door dezen geregistreerd. Dat schrijven en de erbij behoorende boekhouding
gaf een omvangrijk en tijdroovend extra werk, wat voor de meeste Rectoren te lastig
werd en daarom deed weldra de inspecteur der burse de administratie, later de
secretaris van den Senaat, doch onder volle verantwoordelijkheid van den Rector.
Een interessant kijkje op zeden en verhoudingen geeft nog het voorschrift, dat
niemand bij de aanvrage gewapend mocht verschijnen!
Ook het ceduulsysteem maakte nog geen einde aan de wrijvingen. De pachters
bleven klagen en beweerden, dat burgers op naam van studenten voorraad insloegen
en drongen herhaaldelijk aan op besnoeiïng der vrijdommen. De Friesche Staten
waren blijkbaar van hun goed recht overtuigd, want zij droegen na een dezer klachten
den academiesecretaris de uitsluitende leverantie van wijnen en bieren op. Maar
ook deze proefneming beviel niet door de verregaande nalatigheid van den
toenmaligen functionaris, die deswege in 1626 dit ambt en dat van bibliothecaris
moest opgeven, terwijl in 1633 ook nog 't ‘octroy nopende het tappen ende uijtsetten
van wijn ende bier’ aan studenten inge-
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trokken werd. Tevoren had het huis en de tapperij van den gewezen secretaris, op
den hoek van de Molenaarssteeg bij de kaatsbaan, reeds een geduchten aanval
van studenten moeten verduren.
Een jaar later waren de Staten al dien last zóó beu, dat zij den vrijdom geheel
introkken. Doch daarop lieten speciaal de professoren zoo luide protesten hooren,
dat de Staten zich gedwongen zagen het besluit terug te nemen en het privilege
herstelden voor hoogleeraren en studenten ‘sampt allen dengenen, dewelcke volgens
voorgaende gewoonte daeronder hebben geresorteert’. Maar de pachters bleven
klagen over fraude en zoo werden in 1650 nieuwe reglementen opgesteld, door
welke nu ook de hoogleeraren hun vrijdom beperkt zagen en wel tot twee okshoofden
wijn en twaalf tonnen vreemd bier per jaar.
Het resultaat was ook ditmaal niet beter dan tevoren. Uit de ‘Wetten over 't uyteylen
der Immuniteyten’, in 1664 in druk verschenen, blijkt welk een omvang de vrijstelling
te Franeker had gekregen en waaruit de misbruiken bestonden. In deze wetten
werden chirurgijns van de anatomie, de boekbinder der bibliotheek, de voorzanger
in de academiekerk met studenten in rechten gelijk gesteld, de fiscaal genoot
hetzelfde als in de stad woonachtige doctoren; daarentegen werden de immuniteiten
nu ontzegd aan landmeters, ambachtsgezellen, die wat rekenen, wiskunde en
landmeten leerden, aan ongegradueerde notarissen en procureurs ‘ordinaris met
de naem practicijns genoemt’, aan timmerlieden, metselaars, leidekkers, turfmeters,
turfdragers en anderen, die in dagloon voor de academie werkten. Blijkbaar had de
Rector vrijbiljetten afgegeven aan ieder, die ook maar eenigermate met de academie
in verband stond en genoot ongeveer heel Franeker van de vrijdommen! Dat was
zoo de gebruikelijke gang van zaken en niet voor niets dus vinden we in het
Utrechtsche reglement het volgende: ‘Ende sullen niet mogen worden
geimmatriculeert doctoren ofte licentiaten, noch oock die in dienst vant landt, stadt
ofte kercken zijn, noch oock militaire personen, nochte suppoosten vanden Hove
ofte Gerechte dezer stadt, jnsgelijcx geene clercken, knechts van eenige Heeren,
van apothekers, van chirurgijns ofte diergelijcke, nochte oock van die eenige
borgerneringe ofte handtwerck doen, alwaert schoon de selve eenige jnstrumenten
maecken tot studien dienende, veel min taelmeesters, schermmeesters off
diergelijcke’. Zoodanige uitdrukkelijke uitzonderingen geven het beste beeld van
den werkelijken toestand: tientallen burgers, die heel in de verte iets met de academie
te maken hadden, verwierven zich de vrijdommen, en anderen geraakten in het
genot daarvan door een looze inschrijving.
In 1672 werden voor de Friesche academie alle vrijdommen inge-
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trokken, uitgezonderd die, welke de stad gaf. De professoren ontvingen in de plaats
daarvan jaarlijks een bedrag van 150 gulden als vergoeding, de studenten kwamen
er kaler af: zij kregen niets. In Juli 1685 zijn de voorrechten weer hergeven als
heugelijke voorbereiding tot het eerste eeuwfeest en als poging om misbruiken te
voorkomen werd bepaald ‘dat gene chedullen en sullen mogen gelden als van
waeren, die effective in de huysen of camers van diegene, die van de academische
vryheijt gauderen, worden geconsumeert, sullende daer en boven niemant
meergemelte vrijheijdt genieten, als die effectieve tot de academie gehoren, 't sij in
academische functie synde, of sich om haer studien aldaer ophouden en waerlijck
collegium en lessen frequenterende en verstaende’. De vreugde over dit herstel
moet evenwel van korten duur geweest zijn, want er zijn alle aanwijzingen, dat het
besluit nooit ten uitvoer is gebracht.
Zuinigheid en het verlangen om af te zijn van de eeuwige moeilijkheden, die hij
meebracht, waren hier en daar motieven om den accijnsvrijdom op te heffen. Te
Utrecht heeft men het in 1653 eerst nog eens geprobeerd met het verbeterde
reglement op de exemptie van bier- en wijnaccijns, aangevuld in 1654. De vrijdom
werd gegeven voor zes jaren, en om te voorkomen, dat iemand zich alleen hierom
liet immatriculeeren en niet werkelijk ging studeeren, moest elk student persoonlijk
zijn briefjes bij den pedel halen. Dit reglement heeft niet eens zijn zes jaar uitgediend,
want reeds in 1657 is de vrijdom ingetrokken.
Meer dan een eeuw later, in 1768, achtten de Utrechtsche professoren het noodig
zich te beklagen over die intrekking om de gevolgen daarvan: nu was voor de
studenten immers geen voordeel meer verbonden aan inschrijving, zij lieten die na
en dus waren hun woonplaatsen niet meer bekend, waren bij relletjes de aanvoerders
moeilijk te achterhalen, en konden zij geen attestatie meer geven, dat iemand een
of meer jaren gestudeerd had. Na eenige correspondentie over en weer werd geen
vrijdom voor bier meer gevraagd, alleen vrijstelling van impost op wijn tot drie anker.
De Vroedschap liet zich echter niet vermurwen en ontnam den heeren hun argument
door inschrijving en recensie nader te regelen. Het is trouwens niet zoo zeker, of
het den hoogleeraren wel om meer namen in het album academicum te doen was,
immers ook zij betaalden liever geen belastingen en waren heel begrijpelijk ook op
hun voordeel bedacht; voor deze veronderstelling pleit ook het feit, dat zij den vrijdom
op bier zoo gemakkelijk lieten varen: de heeren dronken in dien tijd uitsluitend wijn!
Ook de Groningsche Senaat toonde, dat het hemd nader is dan de
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rok en zorgde voor zichzelf. Toen er in 1748 sprake van was allen burgers nieuwe
belastingen op te leggen, liet de Rector omvragen, of er niets gedaan kon worden
om de professoren te vrijwaren, temeer wijl mogelijk de tot dan toe genoten
voorrechten er bij in zouden schieten. Curatoren werden er over aangesproken,
doch daarnaast bedacht een diplomaat nog een ander middel: ten spoedigste zou
een bezending naar Den Haag vertrekken om den Prins geluk te wenschen met zijn
nieuwe waardigheden, waarbij wel een gelegenheid te vinden zou zijn om hem de
professorale belangen aan te bevelen. De groote moeilijkheid lag in dit geval
uitsluitend in de te verwachten onkostenrekening - de Senaat kende blijkbaar zijn
pappenheimers! - en pas toen de Curatoren beloofden, dat de Senaat geen reden
tot klagen zou hebben, werden Rector en secretaris afgevaardigd. Zij moesten,
werd hun meegedeeld, vooral aandringen op behoud der vrijstelling van ‘Wagt-geld,
neering-geld, hoofd-geld, convooy-geld en meiden-geld’. Op de audiëntie, die de
Prins den afgezanten verleende, onderhield hij zich met hen ‘mira comitate ac
familiaritate’, dus met verbazingwekkende vriendelijkheid en minzaamheid, doch
meer dan vage beloften wisten de heeren niet los te krijgen. Ook in 1773, bij het
bezoek van Willem V aan Groningen, brachten zij het niet verder dan onbestemde
vriendelijkheden.
Welken invloed intrekking van privilegiën kon hebben, toont Franeker. Over
1661-65 kwamen nog gemiddeld 150 studenten aan; door pest en oorlog daalde
het getal daarna tot 70 en bleef na de intrekking der privilegiën voorloopig hier nog
onder. In dit rampjaar moesten de professoren op het stadhuis komen om hun
bezittingen aan te geven voor den honderdsten penning, de studenten moesten alle
imposten volledig betalen. De ‘Weegschaal over het verplaatsen der Academie van
Franeker naar Leeuwarden’ zegt dan ook, dat de zuinige behandeling het onmogelijk
maakte groote geleerden te lokken en de studenten liever naar elders gingen, want
door hun gedurig reizen en trekken en de onderlinge briefwisseling was het steeds
bekend, welke academie als de schrielste gemeden moest worden. De Leidsche
academie heeft, als die met de meeste voorrechten, aan deze privileges dan ook
een goed deel van haar bloei te danken gehad.
Dat privileges ook veel schijnbaren bloei brachten door burgers te lokken tot een
looze inschrijving, bleek reeds enkele malen, en tot besluit van dit hoofdstuk kunnen
we daaraan nog een voorbeeld toevoegen. Te Utrecht bleek nl. in 1795 de
jaarlijksche recensie weer nagelaten te worden, omdat er niets mee te verdienen
was; door vrijstelling te schenken van alle wachten en exercitiën steeg het aantal
ingeschrevenen
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daar nu plotseling van 21 in 1794/95 tot 145 in 1795/96, hoewel de politieke toestand
geen reden tot stijging van het aantal studenten aan de hand deed. Het is begrijpelijk,
dat hier terstond ook weer misbruiken inslopen. De Rector kreeg dan ook in 1797
het dringend verzoek eens nauwkeurig na te gaan, wie zich als student aanmeldden
‘om daardoor te praevenieeren, dat geene studenten, welke nauwlijks het Latijn
verstaen’ zich lieten inschrijven uitsluitend met het doel om zich daardoor aan den
dienst bij de gewapende burgerwacht te onttrekken. Aanvankelijk was het de
bedoeling geweest de studenten ook in te lijven en de Vroedschap had besloten
hun den altijd genoten vrijdom van wacht te ontnemen, maar op klacht van den
Senaat had de agent van Nationale Opvoeding hen doen uitzonderen ‘als volkomen
ongeschikt’, een weinig vriendelijke uitdrukking, waarachter Den Haag het schenken
van voorrechten in een tijd van gelijkheid wilde maskeeren, ofschoon de betrokkenen
zich er hevig beleedigd door gevoelden. Daarop ontvlamde de geweldige studieijver;
gezeten burgers hadden plotseling colleges in de medicijnen noodig en klerken
moesten Latijn studeeren. De bevelhebber van het 1ste bataillon gewapende
burgerwacht in het Departement van den Rijn maakte echter op eenvoudige wijze
een einde aan die misbruiken: hij riep de te Utrecht gevestigde studenten toch op
en toonde daarmee, dat de tijden voor privileges voorbij raakten.
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Het werk der academische rechtbanken
Een universiteit uit vroeger eeuwen ging er trotsch op het privilegium fori te bezitten,
d.w.z. het voorrecht om studenten voor een eigen rechtbank te mogen dagen en
zoo noodig veroordeelen. Niet iedere hoogeschool bezat dit voorrecht. Leiden, als
de eerste academie, had ook het eerst deze kwestie te bezien, al dadelijk in 1575,
en even spoedig een reeks van bezwaren tegen een dergelijke instelling aan te
hooren, hoewel de meeste buitenlandsche universiteiten datzelfde privilege bezaten,
of eigenlijk juist daarom. De Leidsche magistraat achtte het niet oirbaarlijk de
exempelen van Leuven en Douai ‘en andere Universiteiten onder 't Pausdom gelegen’
te volgen, wijl de jeugd het te eerder zou wagen in overtreding te komen, wanneer
zij niet voor de gewone vierschaar terecht zou staan, met 't gevolg, dat de studie er
te zeer onder zou lijden. De magistraat vreesde ook, dat zonder haar medewerking
niets goed zou gaan en de burgerij hinder en last zou ondervinden van een al te
gemoedelijke rechtspraak. De Prins deed toen een eenvoudige oplossing aan de
hand, een gulden middenweg: hij liet den Rector Magnificus en zijn vier assessoren
zitting nemen in een onafhankelijke rechtbank met de vier burgemeesteren en twee
schepenen om in civiele zoowel als in crimineele zaken vonnis te wijzen over
studenten, pedellen enz., zonder appel.
Soortgelijk werd de vierschaar der Harderwijksche academie ingericht; daar sprak
de Senaat met twee burgemeesters recht over alle misdrijven, uitgezonderd
halsmisdaden; leviora delicta, nl. veroorzaken van rumoer en kwesties van gering
belang handelde de Senaat alleen af. Te Utrecht daarentegen werden de proffen
niet capabel geacht om over de baldadigheid en uitspattingen der jeugd te oordeelen.
Wel vroegen in 1642 de hoogleeraren een forum academicum ten minste over
‘saecken van cleijne importantie alsse van schulden van boecken, camerhuyr ende
diergelijcke’, maar de Vroedschap voelde daar heel weinig voor, hoewel zij toch de
onderlinge verhoudingen wel moest regelen, hetgeen in 1643 gebeurde in de Leges
et Statuta academiae Ultraiectinae. Volgens deze wetten zou er een forum
academicum zijn, bestaande uit de burgemeesters met den
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Rector en drie assessoren; dit zou alle acht dagen zitting houden en kennis nemen
van schulden wegens huis- of kamerhuur, kleeding, eeten drinkwaren, boeken,
instrumenten, enz.; voorts over beleediging in woord en daad tusschen studenten
onderling en uitdaging tot tweegevecht, in één woord, van alle misdrijven, op welke
geen hoogere straf stond dan een boete van honderd Carolusgulden; ernstiger
verwondingen en werkelijke misdaden zou de Senaat naar den gewonen rechter
verwijzen. Terstond protesteerden de beide andere Statenleden tegen deze wetten,
waarmee de stad haar bevoegdheid te buiten ging. Het slot was dat er geen forum
kwam, dat sindsdien de Vroedschap zich gemengd zag in allerlei strubbelingen en
bij tijd en wijle den zedenmeester moest spelen. De Utrechtsche Senaat kon alleen
na herhaalde aanmaning de namen der grootste lastposten uit het Album
academicum schrappen, een bevoegdheid, gelijk aan die, welke het K.B. van 1815
en de H.O.-wet van 1876 den Senaat toekenden.
Voor Franeker waren de wetgevers royaler geweest. Daar was dadelijk bij de
oprichting der hoogeschool een academische rechtbank ingesteld, de Senatus
judicialis, bestaande uit den Rector met vier assessoren, uit elke faculteit één.
Hooger beroep stond daarop niet open; alleen over ernstige misdaden sprak het
Friesche Hof recht met voorbijgaan van het forum, dat in dergelijke gevallen slechts
het vooronderzoek mocht leiden. Te Groningen was de Senatus minor (Rector met
secretaris en twee assessoren) de gewone academiebank; van deze bestond er in
zaken van belang beroep op den volledigen Senaat.
Voor zoover de academiën een eigen rechtbank bezaten, behandelde deze gemeenlijk zonder hooger beroep - alle crimineele en civiele zaken van studenten
en beambten aan de Universiteit, de professoren evenwel uitgezonderd, die anders
over de handelingen van collega's moesten oordeelen. Slechts te Harderwijk en te
Franeker werden wel geschillen tusschen hoogleeraren en studenten behandeld,
waarbij de eersten ook wel eens in het ongelijk werden gesteld. Te Leiden waren
ook alle inwoners der stad, die een doctoralen graad bezaten, aan het forum
academicum onderworpen en in het begin werden zelfs zaken van predikanten met
hun gezinnen aan den gewonen rechter onttrokken, mits zij op de academierol
stonden ingeschreven.
De preventieve maatregelen, waarvan deze fora zich konden bedienen, bestonden
in het verbod aan verdachten zich buiten de stad te begeven, kamerarrest onder
bewaking, of opsluiting in den kerker. In de 18e eeuw werd deze voorloopige
hechtenis minder toegepast en werd het gebruik studenten onder borgtocht in vrijheid
te laten. Dit middel werd
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ook te baat genomen als vlak voor de vacantie een streek werd uitgehaald en de
heeren geen lust hadden om te blijven tot de zaken afgewikkeld waren. Bij zoo'n
gelegenheid is te Franeker eens een som van niet minder dan duizend gulden
geëischt; gewoonlijk was echter een bedrag van 150 gulden voldoende om de
verdachten op tijd te doen verschijnen. Als nu de delinquent terstond bekende, was
al die omhaal overbodig; dan werd - eventueel rekening houdend met betoond be-

Een in 'n duel gewonde en in de schulden geraakte student op zijn kamer in afwachting van
het verhoor voor de academische rechtbank, waarvoor de gerechtsdienaar links hem oproept:
Dominus citatur ad Rectorem
Naar een gravure door Jacob von der Heyden uit 1618, opgenomen in Schoch, Comoedia
vom Studentenleben, Leipzig 1758

rouw - zonder formeel proces terstond gevonnisd; in het tegenovergestelde geval
volgde een procedure met uitgebreid vooronderzoek om bewijsmateriaal te
verzamelen. Inmiddels ‘zat’ dan meestal de verdachte, doch gewoonlijk berokkende
hem dat geen schade, want preventieve hechtenis kwam in mindering van de in het
vonnis opgelegde vrijheidsstraf, zoodat deze in het vonnis dikwijls niet meer
voorkwam.
Uitgebreid was de jurisdictie der Franeker academie-vierschaar, al-
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thans voor minder ernstige vergrijpen. Alle misdrijven in academiegebouwen of in
den omtrek daarvan gepleegd, of op kamers en in huizen van allen, die in het Album
waren ingeschreven, vielen er onder, wie ook de dader was. Al wie tot het corpus
academicum behoorde, professoren inbegrepen, of een geschil had met een lid
daarvan, werd uitsluitend voor den Senaat gedaagd, zonder gelegenheid tot beroep
op een hoogere instantie. Anders was de regeling te Harderwijk, waar in civiele
zaken de rechtbank van den gedaagde zou oordeelen; een student daagde daar
dus een burger voor de gewone schepenbank.
In burgerlijke zaken waren wanbetaling van kamerhuur, van collegegelden en
verdere schulden de gebruikelijke objecten van procedures. In den regel ging er
aan een civiele procedure een poging tot minnelijke schikking vooraf, wat te Leiden
uitdrukkelijk was voorgeschreven: eerst trachtte de Rector voor suppoosten der
academie, of de oudste burgemeester voor burgers als klagende partij, een
verzoening tot stand te brengen. Wanneer dit zonder resultaat bleef, kon de Senaat
gebruik maken van zijn bevoegdheid om beslag te leggen op den inboedel van
studenten en bij vonnis verkoop hunner goederen - uitgezonderd boeken en kleeding
- ten bate van schuldeischers gelasten. Ook bij overlijden van een student zonder
familie of van een, wiens ouders in het buitenland woonden, kon de Senaat op zijn
bezittingen beslag liggen en zorgde dan voor de begrafenis en de vereffening van
den boedel, zooals hij omgekeerd ook bij overlijden der ouders de voogdij voor
minderjarigen regelde.
We kunnen er niet aan denken hier een complete jurisprudentie op dit terrein
bijeen te zamelen, doch halen gaarne het geval aan der gebroeders Croneman,
Lijflanders van geboorte en studeerend te Groningen, om eens te toonen voor welke
verwikkelingen een forum zich soms geplaatst zag. Deze gebroeders hadden zich
niet laten inschrijven aan de academie, doch waren wel gangmakers op de kaatsbaan
en in de herberg, hadden - het was in 1649 - reeds de slechte gewoonte van rooken,
kleedden zich naar de laatste mode, droegen geparfumeerde handschoenen, hielden
er bedienden met eigen livrei en degen op na en waren bij de dames zeer in trek.
Het was toen niet ongebruikelijk, dat studenten aan de jufferschap een bal aanboden
en zoo zien we Johan Croneman zoo'n danspartij geven als cijns voor een verloren
weddenschap.
Met hun luxueuse gewoonten en partijen brachten de gebroeders zichzelf en
anderen in de schulden en waren oorzaak van veel twisten en jalouzie. Aanvankelijk
had de Senaat geen vat op hen, doch weldra
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liepen zij vast. In September kwamen nl. de crediteuren bij den Rector, daar zij bang
waren, dat één der beide Cronemans met de Noorderzon wilde vertrekken, omdat
hij 50 gulden had opgenomen voor een reisje naar Amsterdam. Dit nu wilden zij
voorkomen en eischten gijzeling tot zijn schulden waren afgedaan. Croneman
probeerde daar van af te komen en stelde voor één der schuldeischers naar
Amsterdam te zenden om zijn bankier aldaar te bezoeken en hemzelf in vrijheid te
laten, maar de crediteuren wisten al bij ondervinding, dat hij niet zoo spoedig betaalde
en eischten cautie. Alleen de waard uit de kaatsbaan bleek nu bereid zich garant
te stellen, mits Croneman in zijn huis zou blijven tot het geld was overgemaakt. De
schuldeischers konden daarmee accoord gaan, indien hij althans veiligheidshalve
nog door twee soldaten werd bewaakt, hetgeen werd toegestaan, en zoo zat de
jongeman vast.
Nu schreef de secretaris van den Senaat naar Amsterdam met het verzoek om
geld aan den Rector te zenden en wachtte rustig het antwoord af, terwijl de
schuldeischers wantrouwig zonnen op middelen om hun gewezen cliënt op nog
zekerder manier de kans op ontvluchten te ontnemen; zoo wist kort daarop een
vrouwelijke crediteure nog te bewerken, dat Croneman naar de gevangenis werd
overgebracht. Zijn vriend Reede sprong nu voor hem in de bres om te beduiden,
dat hier de privilegiën geschonden werden en de Rector moest wel naar den
burgemeester stappen om hetzelfde te betoogen. Met veel moeite wist Reede het
zoover te brengen, dat Croneman de keuze kreeg tusschen de stadsgevangenis
en de academische, maar hij moest achter slot en grendel blijven en mocht niet
naar de gezellige kaatsbaan terug vóór en aleer vrouw Van de Velde, de bewuste
crediteure, betaald was. Reede riep nu alle schuldeischers bijeen in een herberg,
werkte daar op hun gemoed, herinnerde eraan, dat studenten altijd goede klanten
van hun zaken waren, en wist dusdoende van hen de verklaring los te krijgen, dat
Croneman buiten hun wil en weten gevangen zat en bij hen geen bezwaar tegen
verhuizing naar de kasteleinswoning bestond. Toen stemde ook de Senaat erin toe
hem in de kaatsbaan te doen gijzelen na betaling van 150 gulden aan de juffrouw
en tegen vergoeding der bewakingskosten. Vrouw Van de Velde bleef evenwel
actief en wist hem in de gevangenis te houden, mede wegens zijn borgstelling voor
zijn broer, die ook bij haar in 't krijt stond.
Den bankier te Amsterdam scheen het bedrag der schulden wel wat kras te zijn,
want hij weigerde zonder toestemming van den vader te betalen. Nu was van vrijlating
natuurlijk geen sprake meer! Eerst in December werden de schulden betaalbaar
gesteld, maar veiligheidshalve
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besloten de schuldeischers hun cliënt vast te houden tot zij het geld werkelijk in
handen hadden. Er kwam nu weldra 1300 gulden uit Amsterdam, waarvan 112
gulden vergoeding voor gedwongen logies werd afgetrokken. Het passief bedroeg
in totaal 2836 gulden, waaronder vijf maanden lesgeld voor den pikeur, 393 gulden
voor de hospita, 50 gulden voor schermles, 20 gulden bierschuld, rekeningen van
lakenkoopers, schilders, schoenmakers, barbier (50 gulden), dansmeester,
boekverkooper, 633 gulden geleend geld van vrouw Van de Velde en 369 gulden
voor den waard van de kaatsbaan aan bier, tabak en leeningen. De schuldeischers
moesten dus met minder dan de helft van hun vorderingen genoegen nemen.
We stappen hiermede van civiele zaken af en stellen nu de vraag, of de
afzonderlijke academische rechtbanken in criminalibus gunstig werkten, een vraag,
die moeilijk zonder meer met ja te beantwoorden is. Men ging uit van de
veronderstelling, dat de stedelijke overheid in het algemeen te weinig van de
studentenmentaliteit begreep om te kunnen oordeelen, dat zij de omstandigheden
niet voldoende in aanmerking zou nemen en dat zij een studentikooze mop niet kon
waardeeren. Nu was het ook dikwijls heel moeilijk voor de lijdende partij om ook
maar een glimlach te produceeren over een studentengrap, want die bestond in
den oudsten tijd meer uit ruwheden dan uit geestigheid. Een der groote vondsten,
uit den treure herhaald, was het vol-teeren van een voorgevel en speciaal de
woningen van magistraten, die hun dochters tegen studentenliefde wenschten te
beschermen, oefenden een onweerstaanbare bekoring uit. Een burgemeester kon
ook nooit begrijpen, dat een jeugdig wetenschapbeoefenaar toch even graag een
kan bier dronk ter afwisseling tusschen het werk als hij, maar zich na het bedrinken
minder ingetogen gedroeg dan de erentfeste burgervader. Het was toch moeilijk te
vergen, dat de student dag in dag uit op zijn kamer zat voor de boekenkast en niet
te voorkomen, dat hij ooit eens uit den band sprong.
De Senaten redeneerden in het algemeen zóó, dat wanneer de onberaden jongelui
aan alle gestrengheid der gewone wetten onderworpen en naar strikten regel
gevonnist werden, dit hen onvermijdelijk aan infameerende straffen zou blootstellen,
die hen voor hun verder leven moesten onteeren, met het gevolg, dat teerhartige
ouders en zorgvolle voogden wel eens konden besluiten hun minderjarige kinderen
en pupillen niet meer naar een academie te zenden. Zoo'n redeneering werd
voorgelegd te Franeker, waar in de kleine stad de gelegenheid voor ontspanning
het geringst, de verleiding tot baldadigheden dus het grootst
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was, doch in de stadsregeering juist weinigen zitting hadden, die in staat waren om
over studenten te oordeelen.
De academsche rechtbank daarentegen placht gevoel te hebben voor de
omstandigheden, waaronder jeugdige overmoed tot een wanbedrijf was gekomen
en behandelde den beschuldigde vaderlijk en gemoedelijk, zoo vaderlijk zelfs, dat
er - wat we reeds herhaaldelijk zagen - dikwijls niet de minste kracht van de
vermaningen der hoogleeraren uitging. Gewoonlijk waren de straffen ook te gering.
Er werd in het algemeen te licht gevonnisd, en te veel zaken werden met een
schrobbeering afgedaan en met een vermaning zonder meer besloten. Dit was geen
bezwaar bij geringe overtredingen, die trouwens niet eens voor de vierschaar
kwamen, doch door den Rector met 'n reprimande werden afgedaan en het was
dan overbodig daar veel aandacht aan te schenken, maar minder gewenscht was
een neiging tot al te groote clementie tegenover misdrijven. Zoodra de delinquenten
maar bekenden, zich aan het oordeel van den Senaat onderwierpen en berouw
toonden, kwamen zij er gemakkelijk af. Wel waren de geldboeten (speciaal daar,
waar ze onder de professoren werden verdeeld) dikwijls niet malsch, maar een
dergelijke bestraffing was in vele gevallen niet de meest doeltreffende, omdat de
last ervan op de ouders neerkwam.
Kamerarrest komt verder onder de opgelegde straffen al vroeg voor, doch blijft
vrij zeldzaam; dan was er kerkerstraf, schrapping van den naam uit het Album,
tijdelijke of eeuwige relegatie, aan welke verbanning van de academie ook
verwijdering uit de stad verbonden was, waarvoor de overheid had te zorgen. De
kerkerstraf, soms nog gevolgd door huisarrest, of als voorwaardelijke straf gebruikt,
wanneer ondanks het verbod de kamer werd verlaten, komt vrij veelvuldig voor en
is - na de verbanning natuurlijk - wel een der meest afdoende straffen geweest.
Lijfstraffen zijn evenwel zeer zelden opgelegd. Leiden schafte na het oproer van
1594 de geeseling geheel af en de doodstraf werd slechts over enkele, zeer ernstige,
misdaden uitgesproken, doch alleen symbolisch voltrokken door den veroordeelde
het zwaard boven het hoofd te zwaaien. Gratie was in dergelijke gevallen regel,
zooals trouwens ook kwijtschelding of vermindering van geringere straffen lang niet
zeldzaam was.
Jurisdictiegeschillen zijn er overal geweest, omdat de rechtsmacht der fora niet
duidelijk genoeg omschreven was. Te Franeker gaf de toewijzing van halsmisdaden
aan het Hof gelegenheid om te twisten over de vraag, waar de grens lag, te meer
wijl de Senaat de zaken steeds zoo gering mogelijk voorstelde en alles aan zich
wenschte te houden. Dan leverde
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nog het gevangennemen bij betrapping op heeterdaad stof voor langdurig getwist.
Artikel 42 der academiewet bepaalde nl., dat degeen, die 's nachts door de wacht
werd gegrepen, door deze tot den morgen gevangen gehouden en vervolgens aan
den Rector uitgeleverd zou worden, op welke bepaling evenwel meermalen door of
vanwege de magistraat inbreuk is gemaakt.
Te Leiden mocht de schout geen academieburger in hechtenis nemen zonder
een bevel van den Rector en de burgemeesters ‘alleen uutgeseyt den ghenen die
hy in zware ende enorme delicten op t feyt bevinden zal’. Deze omschrijving was
ook weer te vaag om conflicten te voorkomen en gaf o.a. in het roerige jaar 1594
aanleiding tot klachten van de zijde der studenten over gevangenneming van twee
hunner, die naar hun meening niet op heeterdaad op een zwaar vergrijp betrapt
waren (het gold hier vernieling van vensters). De moeilijkheid was nog grooter, daar
men hier niet uitgemaakt achtte of de Rector bevoegd was was zulke gevangenen
uitsluitend voor zijn rechtbank te eischen; gewoonlijk beslisten evenwel de Staten
van Holland in dergelijke gevallen ten gunste van het forum academicum. Te
Harderwijk was uitgemaakt, dat een student, op heeterdaad betrapt op een zeer
zware misdaad, terstond door de regeering gevangen genomen mocht worden,
maar onder verplichting hem onmiddellijk ter beschikking van den Senaat te stellen.
Overigens was de magistraat niet bevoegd tot eenigerlei optreden zonder voorkennis
en toestemming van den Senaat en deze zag zoo naijverig toe op handhaving van
eigen recht, dat zelfs een student uit het Album geschrapt is, die zich door de
schepenbank had laten ondervragen. De magistraat was er ook harerzijds ten
zeerste op gesteld haar waardigheid door de academie erkend te zien en zoo
weigerde de burgemeester eens uitlevering van een gevangene, omdat de vrouw
van den pedel het verzoek overbracht wegens ziekte van haar man; de Senaat zag
zich toen genoopt voor enkele uren een plaatsvervanger te benoemen! Het is te
Harderwijk ook gebeurd, dat de schepenen de zaak van een student, die leden van
de magistraat voor ‘bokken’ had uitgescholden, als crimen laesae majestatis, een
atrocissima injuria, beschouwden en voor eigen rechtbank wilden trekken, natuurlijk
wijl zij vreesden, dat deze vreeselijke beleediging door den Senaat niet zwaar genoeg
gestraft zou worden.
De gewone misdrijven waren overal inslaan van ruiten, beschadiging van stoepen,
hekken, boomen, in lateren tijd ook van lantaarnpalen; andere veel voorkomende
buitensporigheden waren het vernielen van deuren, het teeren en bekladden van
muren, verwekken van opstootjes,
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kortom alles wat onbezonnen jeugd in een baldadige bui zooal kan bedrijven. Buiten
de ernstiger delicten van ergerlijke straatschenderij, dronkenschap, vechtpartijen,
duel, doodelijke verwonding, waarover we straks nog zullen spreken, had Harderwijk
nog veel last van Vastenavondvieringen, van vermomming, die gemakkelijk de
ongeregeldheden met een incignito bedekte en daar onuitroeibaar geliefd scheen
te zijn.
Er waren mogelijkheden genoeg om straf op te loopen. Trouw en eerbiedig
kerkbezoek was geboden, bijwonen van de begrafenissen der hoogleeraren verplicht,
eerbiedige en beleefde houding op college en op straat was gewenscht, fatsoenlijk
en ordentelijk gedrag, een kleeding onderscheiden van militairen en zonder wapenen
voorgeschreven, een student mocht 's avonds alleen uitgaan om behoorlijke redenen,
voorzien van een lantaarn en met rustigen tred zonder onnoodige geluiden voort te
brengen, hoorde te drinken met mate, mocht geen groote verteeringen maken of
geld opnemen voor onnutte zaken, niet poffen bij burger, herbergier of winkelier,
het was hem verboden om samen te spannen en oploopen te veroorzaken, anderen
te tarten of uit te dagen, aan te vallen en verwonden, politiedienaren uit te jouwen
en het leven zuur te maken, het was verboden zich met meerderen tegelijk naar
den Rector te begeven, buiten de stad hazen en patrijzen te schieten, eerbare
burgers en burgeressen lastig te vallen, hun vensters en luifels te beschadigen, op
de banken in de academiekerk te staan en op de leuningen te zitten, alsmede de
gestoelten van burgemeesteren en andere gequalificeerde personen te bezetten.
Ziedaar een bonte bloemlezing van hetgeen zooal aan het oordeel der hooggeleerden
in het forum onderworpen kon worden en met deze voor oogen is het begrijpelijk,
dat de jongelingschap niet altijd precies tusschen deze geboden en verboden door
wist te manoeuvreeren en wel eens tegen de lamp liep om met meer of minder
schade en schande zijn leventje toch weer op dezelfde wijze voort te zetten.
De straffen voor de diverse overtredingen verschilden sterk naargelang de
omstandigheden, maar vermoedelijk niet minder al naargelang de stemming der
hooggeleerden was: de vonnissen der academische vierscharen vertoonen weinig
lijn, meestal blijven zij ver beneden den norm, zoodra de bekende vaderlijke goedheid
doorbreekt. In 1623 besloot de Senaat te Franeker in een bui van boosheid en
gestrengheid om ieder, die bij professoren ruiten stuk gooide, in den kerker op te
sluiten totdat de schade vergoed was, om hem dan uit de lijst der studenten te
schrappen en naar Leeuwarden op te zenden, maar van dit laatste kwam nooit iets
en het eerste werd meestal omgezet in een geldboete. Harderwijk
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besloot in 1667 de boete op het inslaan van ruiten te verhoogen tot 500 gulden en
op het stelen van hoenders tot 250 gulden (beide wandaden, die in het stille
Harderwijk veel bedreven werden), met verbanning voor wie niet kon betalen;
daartegenover werd den schuldige aan vechtpartij of duel meestal vergiffenis
geschonken bij berouw en belofte van beterschap, en clementie betracht, zoodra
de beschuldigde beweerde in dronkenschap gehandeld te hebben!
De academische kerker, die zoovelen tot tijdelijk verblijf heeft gediend, was
overigens een plaats, waar men niet al te ongaarne vertoefde, integendeel, het ging
er dikwijls lustig toel Gewoonlijk was het een vertrek boven de woning van den
pedel; te Leiden werd echter de ruimte onder het stadhuis gebruikt en Franeker had
een wachtmeester als ‘opsiender der studenten’, die de petulante jeugd in zijn eigen
huis moest opsluiten. Te Groningen moest de Senaat den pedel in 1657 verbieden
iemand tot de gekerkerden toe te laten en beval hem vooral op te letten, dat geen
tabak, wijn of sterkedrank binnengesmokkeld werd. Misschien is het toen een paar
jaar goed gegaan, het duurde echter niet lang, of het spelletje begon opnieuw.
Vandaar het besluit van 1689: ‘Vermits door de studenten, bij de incarceratos gelaten
wordende groote insolentien en ongeregeldheden werden gepleecht, soo voor het
carcer als inzonderheydt in Curia academica, is verstaen ende de Pedelsche belast
niemandt bij de incarceratos oyt meer te laten, ende tot dien eynde de deuren
overalle sullen moeten toegehouden worden’!
Het was overal soortgelijk en nergens onaangenaam. Alleen in den winter werd
het minder prettig, want om het brandgevaar werd wèl goed tegen het
binnensmokkelen van kaarsen en vuur gewaakt en er werd evenmin gestookt als
in de collegezalen. Wanneer het echter te koud werd, ontsloeg men eenvoudig den
geïncarcereerde.
Gemoedelijkheid vierde hoogtij, zóó zelfs dat een behoorlijke sluiting aan deuren
te Groningen geen bezwaar was voor de bezoekers. In 1701 had de kerkerdeur
een groot gat, in den loop der tijden door de delinquenten gemaakt, zoodat het
gemakkelijk was de conversatie met ‘buitenstaanders’ gaande te houden en door
hen meegebrachte delicatessen te aanvaarden. Voorbeelden van ontsnapping zijn
er dan ook verschillende!
De promotor, die te Franeker de gevangenen moest bewaken, was een
academiebeambte, die met vier assistenten de zorg had voor bewaking en
aanhouding. Door hem won de Senaat de eerste inlichtingen in vóór de beklaagden
- in zijn woning bij de academie gelegen opgesloten - werden verhoord. In artikel
42 der wetten werd nog alleen gesproken
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van vigiles, waarmee waarschijnlijk stedelijke politie bedoeld is, zoodat niet van den
beginne af speciale academische politie heeft bestaan; wel is spoedig de behoefte
daaraan gevoeld, want in 1588 werd Anthonius Banger, een sergeant of
gecommitteerde wachtmeester, door Gedeputeerde Staten aangesteld ‘tot opsiender
over die studenten des Universiteyts, omme bij soe verre yemant derzelver studenten
tegens zijn Rector ofte anderen hem moedtwillich mochte dragen ofte een
ongeregelth ofte ongetuijmich leeven leijden, hem in dier gevalle ten versoeke van
den Rector sal laten gebruijcken’. Deze man sloot lastposten op in zijn woning om
omtrent hen den volgenden morgen aan den Rector rapport uit te brengen en
instructies te vragen; hij kon zoo noodig hulp van assistenten inroepen. Reeds een
jaar na zijn benoeming droeg deze sergeant den titel promotor, wellicht als spotnaam.
Banger kreeg in 1602 zijn vier assistenten, wier taak het was rondes te loopen van
7 uur 's avonds tot één uur 's nachts; maar op den duur moest die wachttijd verlengd
worden tot twee uur, later tot drie uur!
Had Franeker nu steeds fatsoenlijk en betrouwbaar politiepersoneel gehad, - of
zooals Leiden deed, den schout en zijn dienaren het werk overgelaten - dan was
dit vijftal voldoende geweest om de orde te handhaven en was het in den kerker
nooit zoo luidruchtig toegegaan. Maar juist hiermee heeft de Senaat een goed deel
van zijn prestige verspeeld, want veelal was er personeel, dat geen achting
verdiende. Doorgaans moest er al evenzeer tegen de ordebewaarders opgetreden
worden, als tegen de baldadige academiejeugd en meermalen lagen de dienders
met de studenten onder één deken, waren zij laksch in hun optreden of muntte de
promotor uit in het ledigen van bierkruiken! Deze Franeker beambten zijn misschien
de ergste in hun soort geweest, al hadden zij elders ook wel eens collega's, die voor
een daalder de oogen dichtknepen, maar wat Bengt Ferrner in het dagboek van zijn
reis door Nederland (1759) over den Utrechtschen schout vertelt, spant wel de
kroon, want de Zweed noemt enkele voorbeelden van afpersing door dezen
magistraat, waarbij het om bedragen van duizenden guldens ging. Het kwam daar
voor, dat jongelui met een rijken pipa onder beschuldiging van ruiten ingooien e.d.
zonder schijn of schaduw van bewijs tegen hen gevangen genomen en eerst na het
betalen van een exhorbitant hoogen losprijs vrijgelaten werden, waarna dan verdere
vervolging achterwege bleef.
Met deze wetenschap omtrent beambten die voor orde en rust moesten zorgen
en een herinnering aan hetgeen sommige professoren op het punt van slechte
voorbeelden te zien gaven, zal de lezer zich
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wel niet verwonderen, dat er menig kras en zelfs onfrisch staaltje van uitspattingen
der studenten te vertellen ware. Aan ernstiger misdrijven zou heel wat op te sommen
zijn en aan deze was de gewoonte om met degen of rapier gewapend uit te gaan
tot zekere hoogte debet. De deftige burger uit vroeger eeuwen droeg een wapen
als sieraad, hoewel dat 's avonds in de donkere straten niet geheel en al luxe was,
de student deed in dit opzicht minstens even deftig, maar met zijn minder bezonnen
jeugdige jaren gebruikte hij zijn wapen eerder dan de burger en hij leerde er mee
om te gaan doordat immers iedere behoorlijke academiestad schermmeesters rijk
was.
In de 16e en in de eerste helft der 17e eeuw ging het overal ruw toe, al meent
iedere schrijver euphemistisch te mogen zeggen, dat de door hèm beschreven
academie toch nog lang niet zoo erg was als andere. De geest van ruwheid dier
eeuwen werd overal gevonden, hoewel we, op gevaar af van zelf aan het zoo juist
geconstateerde euphemisme ons schuldig te maken, meenen te mogen zeggen,
dat het Nederlandsche academieleven braaf was bij het Duitsche vergeleken. Een
Duitscher schreef ook op het einde der 17e eeuw over Leiden: ‘Unterdessen gehen
allhier nicht so viel Duell und Tödtschläge vor, als auff der teutschen Academien,
weil die Holländer kein gross wesen von der Ehrenzeichen machen, und nicht
sonderlich empfindlich sich... Denn auch das die studiosi die Zeit wohl in acht
nehmen, nicht sauffen, oder sich balgen...’
Aan iedere academie vielen evenwel vonnissen wegens min of meer gevaarlijke
verwondingen, waarvan we voorbeelden te over zouden kunnen noemen en het is
ook wel te verklaren, dat de jeugd tot buitensporigheden kwam, want na de strenge
opvoeding thuis genoot zij plotseling alle vrijheid. Men leze er het eerste nummer
van den Spectator der studenten (van 1774) op na, waar een oudere zedenmeester
aan het woord is: ‘Deze worden in eenen ouderdom, waar in de driften het allermeest
werken, aan zich zelf overgelaten. Zij springen uit den strengen van eene
scholastieque overheersching in het losbandige academieleven... In dezen staat
begint een, die kort tevoren met stok en plak gedwongen, en geregeerdt werdt,
anderen te regeren. Hij neemt een barsse stem, en een meesterachtig gelaat aan,
en daar hij voor eenige weken nog op een dreigend gezigt van zynen Vader beefde,
deelt hy nu, als Heer, zyne bevelen uit aan Hospes of Hospita, die dezelve met den
hoed in de hand, of nygende, onder het uitspreken van een onderdanig, wat belieft
mijn Heer? afwagten. Dit kittelt zyne eigenliefde; het heerschen streeld hem; de
trotsheid komt boven; hy krygt moed,
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Studentenvrijage
Naar een teekening van J.A. Willinga uit 1783 in het Album Amicorum van H.V. Sminia, in
het bezit van het Provinciaal Friesch Genootschap te Leeuwarden

Vermaning tegen onmatig eten en drinken met - blijkbaar symbolisch bedoeld - Harderwijk
op den achtergrond
Naar een gravure van omstreeks 1650
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Een Franeker student omstreeks 1700
Naar een steendruk in Mr. W.B.S. Boeles, Geschiedenis der Franeker academie, vervaardigd
naar een afbeelding op het titelblad van De Franeker Los-Kop
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om alles te ondernemen, behalven misschien datgeen waar voor hy te scheep komt;
en dus vervalt hy dikwyls tot de ongehoordste buitensporigheden.’
Overtredingen en vonnissen zouden in lange rij op te noemen zijn, maar wat voor
zin heeft een opsomming? Liever vermelden we enkele bijzonderheden omtrent de
houding der studenten tegenover de burgerij. We behoeven wel niet te zeggen, dat
overal de burgers aan hun persoon en eigendommen zijn lastig gevallen, maar
daarvan droeg ook wel eens de burgerij zelf de schuld, wanneer deze gebrek aan
voorkomendheid toonde, 's nachts rondwandelende studenten naschreeuwde of
praatjes verspreidde, waarin de studenteneer werd aangetast. Meestal echter waren
niet de burgers de beleedigde partij!
Een curieus geval heeft Franeker gekend in 1717. Daar studeerde toen D. Koenig,
een broer van den professor van dien naam en Zwitser van geboorte. Op college
zou deze gezegd hebben, dat hij wel spion van den graaf van Saksen zou willen
worden, dat Hollanders en Friezen canaille waren en hij blij was, wanneer de
nieuwspapieren goede tijding over den koning van Frankrijk brachten; ja, het liefst
zou hij alle Franekers aan de poort zien ophangen. De praatjes verbreidden zich in
de stad en fama crescit eundo! De Senaat onderzocht de verhalen en gaf Koenig
hangende het onderzoek kamerarrest ten huize van zijn broer, die afwezig was.
Voor deze woning nu schoolde het volk samen om den verdachte na te jouwen
wanneer hij naar de academie ging ten einde verhoord te worden. Van het een
kwam het ander, weldra werd de deur opengedrongen en stoof de tierende menigte
naar binnen, waar de dienstmeid met moeite naar boven ontsnapte om Koenig voor
het gevaar te waarschuwen. Deze posteerde zich met den degen in de hand voor
zijn kamerdeur, ‘geresolveert te sterven’, maar vrouwenlist vond iets beters en hij
werd in een kast opgesloten, zoodat het volk hem vergeefs zocht, tot op den zolder
toe. Bij wijze van uitzondering kwam nu de promotor met zijn assistenten nog juist
op tijd om hem in bescherming te nemen, terwijl ook enkele studenten zich naar
boven werkten om hierin een handje te helpen. Met deze geleiders kwam Koenig
veilig in de academie, hoewel hij onderweg van het razende publiek nog een paar
vuistslagen te ‘incasseeren’ kreeg en zijn pruik verloor. Te Harderwijk was de situatie
zelfs zóó, dat de herbergiers - die het toch meerendeels van de studenten moesten
hebben - over de onveiligheid klaagden. Prof. Bondam durfde 's avonds niet buiten
komen, daar hij ‘in zijn japon sijnde, somtijds voor een student sou kunnen aangezien
worden en dus van agteren een ongelukkige stoot krijgen, dewijl ver-
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scheidene burgers langs de straat liepen om op de studenten te passen’. Het is
jammer, dat de magistraat nooit heeft ingezien, dat de oorzaak van al dit onheil lag
in gebrek aan gelegenheid tot ontspanning, dat alle baldadigheden en
wraaknemingen wel zouden verminderen, zoodra voor beter tijdverdrijf werd gezorgd.
De Groningsche Senaat waagde het in 1772, met soortgelijke belevenissen voor
oogen, de grootste herriemakers aan te duiden als lichtschuwe nachtvogels, die
zich met slecht volk aan straatschenderij schuldig

Een kratsende student
Naar een gravure in Johannis de Brune, Emblemata of Sinnewerck, 1614.

maakten. Maar nauwelijks was dit aangeplakt, of daar had je weer de poppen aan
't dansen en de Rector kwam in een geheime vergadering aandragen met een brief,
waarmee de Senaat geen raad wist. Het stuk was onderteekend met Vigintiviri
1)
libertatis patriae et praecipue studiosorum defendendae en uitte de verontwaardiging
der studenten over de gebezigde uitdrukkingen en de ten laste gelegde schanddaden,
zij eischten intrekking van het edict binnen 24 uur of zij zouden zich zelf wel recht
verschaffen en bedreigden de ratelwachts, die het hun te lastig maakten, met den
dood! Curatoren gaven toen den radeloozen Senaat

1)

‘De twintig, die de vrijheid van het vaderland en speciaal van de studenten beschermen’.
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den besten raad die er te geven was, nl. om zich nergens aan te storen.
Natúúrlijk waren het hier ook de ratelaars, die bedreigd werden, immers met alles,
wat de overheid vertegenwoordigde, had de studentnachtrustverstoorder permanent
ruzie en bij verschillende gelegenheden volgde vanzelf een gevecht als de
politiedienaren burgers of hun goederen wilden beveiligen of wacht moesten houden
voor de rectorale woning. ‘Kratsen’ of ‘scrappen’ met den degen op de steenen was
het geluid, waarmee de ‘philistijnen’ of nachtwakers werden uitgedaagd. Maar heel
zelden konden de studenten met recht klagen over insulten en injuriën door ratelaars
hun aangedaan en in dergelijke gevallen is het allerwaarschijnlijkst, dat de laatsten
- wanneer zij eens niet tegen een overmacht stonden - de gelegenheid te baat
namen om voor de eindelooze rij beleedigingen een keer iets terug te betalen.
Ietwat te gechargeerd om als gemiddelde te worden genomen, doch wel typeerend
voor roerige tijden en de meest losbandige typen, zegt Roemer in een Leidsche
klucht:
‘Ha, broêrtjes! ik verlang al naar de nacht
Om aan den gang te raaken.
Ik hoor zo graag de ruiten kraaken.
Ik hoest reis in de heele wacht.
Geen stoepen kunnen my doen schrikken.
'k Zal wondren doen. Verdord! Zoôn mothuis op te schrikken,
En al' de katten braaf wat schoppen onder 't gat,
En klappen voor den bek te geeven,
Dat heur het zweet om de ooren spat,
Ha! dat is 't recht studenten leeven.
Ha maat! die ribben van de stoepen plat te slaan,
Die pluggenleden braaf te smeeren,
Ik wou 'er, by myn keel, niet voor te bruiloft gaan.’

Aan beide zijden was schuld: de studenten daagden de wacht opzettelijk of onbewust
door hun manier van optreden uit en deze miste veelal de noodige tact om zich uit
de impasse te redden met behoud van gezag. Wat eenzijdig gezien, doch in zich
niet onjuist, geeft de passage in het tweede deel van den Hollandsche Spectator
de situatie aldus weer: ‘Mijns oordeels, Heer Spectator, zouden hier minder
baldadigheden en straatschenderijen door onze studeerende jeugd gepleegt worden,
zonder de zo genaemde stoepjes of soldaten, expres gehuurd om de zelven te
weeren... 't Gansche ligchaam der studenten is bezield met een almeene haat tegen
de soldaten, die zy als haar natuurlyke vyanden
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aanzien, en die afkeer is geschraagd door de grootste veragting door levendige en
algemeene haat tegen de studenten tot in het diepst van 't gemoed gevestigt, en
dezelve is ondersteund door de natuurlijke nydigheid waar mede het janhagel omtrent
ryke en fatzoenlijke luiden is aangedaan. De laatsten, hoewel het hun pligt en
gewoonte is verdedigenderwyze te vegten, myden daar van niet altijd de occasie
met een behoorlyke omzigtigheid, en leggen zomtyds wel eens lagen aan de losse
ongebondenheid van hunne tegenpartyders. De andere zoeken, zodra als'er wat
wyn in 't hooft is, alle mogelyke middelen om hunnen vyanden met voordeel aan te
tasten’. Zoo was het en er werd aan de Vaderlandsche academiën zoo veel en zoo
vaak gevochten, dat de Nederlandsche Spectator een hoogeschool een uitnemende
werkplaats voor aanstaande krijgsluiden kon noemen.
De 17e eeuwsche student was wat erg strijdlustig en liet zich niet gemakkelijk
iets gezeggen; en typeerend voor zijn mentaliteit is een lied, dat toen veel gezongen
werd:
‘Die gheen wijn of cruyn wil smaken,
Niet gaen suypen tot het braken,
Met gheen stoep of wacht kan vechten,
Spot met forums ende rechten,
Burgers niet durft vallen aen,
Met geen blanck rappier te slaen,
Is de naem student niet waert,
Deught maer voor d'Oostindie vaert.’

Daarentegen zong de zwieriger deftiger 18e eeuw, die meer aan vormen hechtte:
‘Die niet uit en hangt den breeden,
Zich niet kruinigh aen kan kleeden,
Die het kaertspel niet verstaet,
Deftig niet spasieren gaet,
Met geen juffers weet te mallen,
Op zijn frans en duits te kallen,
Met geen degen stoot pareert,
Vedel noch klavier hanteert,
Kome niet in onze kringen
Om het bibite te zingen.’

Te Utrecht vinden wij van het begin af aan minder heftigheid dan elders, waaraan
de strengere beoordeeling door de gewone rechtbank wel

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

165
niet vreemd geweest zal zijn. Desgevraagd verklaarde de Utrechtsche Senaat dan
ook in den Franschen tijd, dat hij zich wel bevond bij de bestaande situatie en geen
verlangen naar eigen rechtspraak kende. Eveneens was men te Harderwijk van
meening - blijkens een schrijven aan den agent van Nationale Opvoeding Van der
Palm in 1799 - dat het academiegerecht wel eenige voordeelen, doch grooter
nadeelen had en het beter was althans tegenover meerderjarigen de volle
gerechtigheid te doen gelden, wat preventief zou werken. Daartegenover staat weer
het oordeel van Siegenbeek, die als hoogleeraar Leiden met en zonder forum heeft
gekend en van meening was, dat de voordeelen rijkelijk tegen de nadeelen opwogen.
De Utrechtsche Vroedschap schreef in 1799 - tevreden over den gang van zaken:
‘het heugt ons niet, dat hier een student uit hoofde van wangedrag voor den
burgerlijken rechter is geroepen’, waarmee zij overigens bewees, dat haar geheugen
niet zeer ver terug reikte, want ook voor deze stad zouden we verschillende gevallen
kunnen opnoemen, dit het tegendeel bewijzen. Wel moet haar volop toegegeven
worden, dat het aantal misdrijven van ernstiger aard daar veel geringer was dan
elders, dat de degen er niet zoo spoedig uit de scheede kwam, wat echter niet
wegneemt, dat zelfs de Bernardiners (theologen met een beurs) er nog al eens
gestraft moesten worden met intrekking van hun stipendium. Er is van Utrecht ook
nog wel wat te vermelden - het zou wel wonderlijk zijn als dat niet het geval was maar er zijn daar minder gegevens om een beeld van ongebondenheid te boetseeren
dan elders en meer die op degelijke studie wijzen. Brave zonen van brave ouders
werden dan ook wel bij voorkeur daarheen gezonden en de Senaat was heel
tevreden met de situatie, die haar van het drukke, ondankbare en somtijds zelfs
gevaarlijke werk der rechtspraak vrijliet.
Toch was ook te Utrecht niet alles even zoet en braaf, want meermalen werd er
in de 18e eeuw over geklaagd, dat er slecht gestudeerd werd en de studenten
koffiehuizen bezochten, welke bekend stonden als werfplaatsen voor beruchte
huizen. Ook de rijtoertjes waren dikwijls niet van onschuldigen aard, zooals blijkt uit
de dichtsels in de Gemengelde Parnas-loof, en als de studenten uit Utrecht naar
Zuilen of Maarssen reden, was gemeenlijk bezoek aan dames het doel van hun
tocht. De schrijver van den Spectator der studenten merkte terecht op, dat
vrouwenoogen magneten waren, tegen welke weinigen weerstand boden: ‘De
studenten worden op het sterkst door de Vrouwelijke zeilsteenen aangehaald: doch
deze Heeren schynen van een zeer onstandvastig naturel te zyn; want zelden wordt
'er een zoo getrokken, dat 'er eene
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duurzame vereeniging het gevolg van wordt’. Als we hem kunnen gelooven, waren
het tooneelspeelstertjes en luchtig levende burgeresjes, die zich met schitteroogen
en rougewangen het meest tot object der wisselende liefde wisten te maken; in zijn
beeldspraak gaat de schrijver verder en spreekt van ‘zeilsteenen’, die ‘hun yzer
naar zich trekken, niet om het yzer zelf, maar om eenige andere metalen, waarmede
hetzelve geimpraegneerd is, het goud en zilver namentlijk; dit trekken zy somtijds
zoo schoon uit het yzer, dat 'er niets in overblijft, waarna zy het zelve loslaaten, en
niet eerder wederom aanhalen, dan na dat 'er op nieu gezegde metalen in verscholen
zyn’. En na de lusten de last: ‘verscheiden van dese magneten hebben de
kwaadaartige hoedanigheid, dat zy het yzer, 't geen zy aantrekken, voor eenigen
tijd, en zelfs dikwylen voor altyd, doen roesten’. Typen van dat soort worden hier
en daar beschreven, maar in minder bloemrijke taal, reden om geen verdere citaten
op te nemen; van hen werd de chirurgijn, specialiteit in het behandelen van ‘galante
ziekten’ opgedaan bij het ‘schilderijen kijken’ op een bovenkamer, een rijk man.
Op het eerste gezicht is het merkwaardig, dat in de stukken zoo dikwijls
theologanten onder de jongelieden met ongewenschte mores voorkomen. Helaas
moest er over geklaagd worden, en de procedures geven er de reëele gronden
voor, dat men zich met hen niet steeds in goed gezelschap bevond. Jan de Brune,
de schrijver van ‘Emblemata of Sinnewerck’, zegt reeds in 1624 van hen, dat ‘die
even de roervincken van zulcke schroevery en straetschendinghe bevonden werden’,
bursalen zijn ‘houd-studenten, quade teerrenten’. Teekenend is het, hoe meer
beschaafde jongelui een afkeer hadden van de theologische studie, nu niet meer
als vroeger om gering aanzien en lage bezoldiging van het predikantsambt, maar
wijl in die faculteit zooveel onbehouwen typen voorkwamen zonder beschaving,
door professores rurales, drilmeesters op het platteland, in den kortst mogelijken
tijd voorbereid om met een der vele beurzen begiftigd te worden. Het beurzenstelsel
haalde - we wezen er reeds eerder op - zonen uit de lagere standen naar de
academie, waar zij in het ongewone vrije leven alle maat en zelfbeheersching
verloren om later tot plompe stijfheid om te slaan, als zij na 'n onbeteekenend examen
naar een vette standplaats dongen.
Uiteraard was drankmisbruik de grond voor vele misbruiken en oorzaak van
tallooze wandaden. Menig glas werd geledigd als de dorst opkwam na het zingen
van een lied als het volgende:
‘Sunt studiosorum mores,
Men zuipt, men raast, men klinkt
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Acquirunt hic honores,
Die't meesten zwelgt en drinkt.’

Zoodra het woord in de daad was omgezet en dus de wijsheid in de kan, begon het
lieve leven, 't Was mode om den branie uit te hangen, lef te toonen en zich aan
niets en niemand te storen, als dollen te keer te gaan om er dan den volgenden dag
zich op te beroemen, zooals een Leidsch student in een klucht van 1717 tot zijn
hospes zeide:
‘Verdord! we hadden van den nacht wêer zulken pret.
Daar 's niet een glaasje, waar we gingen, heel gebleeven.
Ho kaereltje! we maakten zulken leeven.
Voor myn part, broertje lief, 'k verklaar jou op men' trouw,
Ik was zo vol, als een kartouw.’

Flagrante voorbeelden van de gevolgen van een dergelijke levenshouding kan
Franeker vooral geven; de hoogeschool aldaar maakt wel den indruk een
drinkacademie te zijn geweest, zooals Utrecht de rijacademie werd en Groningen
de plaats, waar voor de professoren het minste respect bestond. En weer moeten
we er dan aan herinneren, dat Franeker de stad was met de geringste gelegenheid
tot ontspanning en nog ná het midden der Gouden Eeuw goed voorzien van nationale
conventiculen, welke de Staten van Friesland o.a. in een plakkaat van 1651 in direct
verband stelden met brasserijen, die vanzelf op straat op rumoer en vechtpartijen
uitliepen. Daar bleven zweetkamertjes en partijen lang in gebruik, wat o.m. blijkt uit
een besluit van 1703, waarbij de professoren overeenkwamen, die niet meer te
bezoeken, omdat zij ze niet konden goedkeuren. Zelfs onder de doctorale examens
zaten soms studenten te zwelgen in de woning van den pedel, hoewel deze niets
anders dan koffie mocht schenken aan de wachtende vrienden, en op het laatst der
18e eeuw nog liet de Senaat onder promotiemaaltijden met verdubbelde wachten
waken.
Zeiden we boven, dat drankmisbruik de oorzaak was van vele misbruiken en
wandaden, beter was misschien nog geweest te zeggen, dat zij voor verreweg het
grootste gedeelte hun oorzaak vonden in een euvel, waartegen geen kruid gewassen
bleek, dat der gezamenlijke drinkgelagen, de bron van twisten en vechtpartijen, die
de Senaten steen en been deden klagen over het vele werk, dat zij dientengevolge
moesten verzetten. Zoo zegt de Groningsche Senaat in 1619, dat ‘ons dagelix
onderscheedlike clachte voorkomen, van vele olde biergelagen en door eenige
studenten angelecht, streckende niet allene tot schade ende verhinderinge van
derselven studien, dan oock tot onse dagelickse moyte’.
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Er werd nl. zoo hier als elders veel gepoft en na herhaaldelijk vergeefs de nota te
hebben gepresenteerd, viel de waard den Senaat lastig om de opgeloopen bedragen
op te eischen. Het forum besloot toen zich deze zaken eenigszins van den hals te
schuiven met behulp van een maatregel, die tegelijk den herbergiers een prikkel
moest zijn minder mateloos te schenken: de Senaat wilde niet meer hooren van
een biergelag tot meer dan een rijksdaalder en een wijnpartij boven twee
rijksdaalders.
Misschien had meedoogenloos streng aanpakken den schrik er in kunnen brengen,
maar juist dit deed men zelden, want zoo zware straffen als het Leeuwarder Hof
sprak een forum academicum slechts bij uitzondering uit, daar waren hooge
geldboeten en relegatie wel het ergste. In hoeverre het eerste den veroordeelde
trof, valt niet te beoordeelen, omdat we het gewicht van zijn geldbuidel en de
toeschietelijkheid van den heer papa niet kennen en het laatste was eigenlijk niet
als een ernstige straf te beschouwen, omdat de gerelegeerde zich steeds weer aan
een willekeurige andere universiteit kon laten inschrijven; het kostte hem dus reisgeld
en den tijd noodig om zich op de colleges van nieuwe proffen in te stellen. Relegatie
vinden we gewoonlijk toegepast op belhamels in oproeren, zooals we vroeger reeds
zagen en verder bijv. te Leiden wegens duelleeren. Verbanning was de straf voor
het type, dat in den Spectator schreef: ‘Het koffyhuis was des morgens, de kolfbaan
na den middag, of de kamer van een nyver vriend des avonds, en het thuis van het
een of ander aartig en inschikkelyk meisje des nagts mijn gewoon verblijf. Het spel,
de flesch, de paerden en de vrouwen waren de voornaamste onderwerpen van
myne bezigheden. Glazen in te slaan, banken en luiffels af te breken, schellen van
de deuren te draijen, en met de wachts te schermutselen was myn grootste vermaak.
Veelmalen wederom heb ik my genoodzaakt gezien, myn heil in de vlucht te zoeken,
en driemaal ben ik als prisonnier de guerre naar het cachot gebragt. Zulk een
doorluchtige studietyd is door eene relegatie besloten; en ter naauwernood heb ik
op eene kleene Hoogeschool, door middel van myn geld, en de hulp van anderen,
den naam van Meester gekregen’.
Processen wegens duel komen uiteraard voor zoolang het dragen van wapenen
gewoonte was, doch in tegenstelling met de gewoonte aan Duitsche universiteiten
was het hier niet gebruikelijk geschonden eer steeds met de wapenen uit te vechten.
De Nederlandsche student nam liever ter plaatse wraak in een spontane knokpartij,
slechts zelden had de uitdaging plaats mondeling door secondanten of door een
‘ce-
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dultie’, als de heftigheid bedwongen werd; gewoonlijk riep de beleedigde student
zelf zijn tegenstander ten strijde op met de woorden ‘Du bist een hondsvot, ga met
my na de walle’. Het is echter wel zeker, dat duelleeren meer is voorgekomen dan
in de Acta staat aangeteekend en de gevallen zonder ernstige verwonding niet
vervolgd werden, tenzij een der partijen een aanklacht indiende wegens dwang tot
vechten. Niet voor niets zal de Groningsche Senaat in 1671 een edict hebben
uitgevaardigd tegen duelleeren, zooals ook de Staten van Holland in 1641 deden,
met als sancties verlies van privilegiën, kerkerstraf op water en brood en verbanning
(ook voor de secondanten).
Waar de hooggeleerden zelf recht spraken, waren dus de vonnissen het zachtst,
maar in de 18e eeuw bereikte de vergevingsgezindheid wel het toppunt, zóó zelfs,
dat het consileum abeundi, de wijze raad om maar heen te gaan, de verbanning
ging vervangen. Dit was een straf, die eigenlijk niet meer dan een advies aan de
ouders beteekende omtrent zoons, die zich niet aan de regels voor inwendige tucht
hielden, niet voor studenten, wier misdaad voor het gerecht kwam, maar voor
nalatigheid in het college loopen, verwaarloozing der studie, te veel bezoeken van
vermakelijkheden - op zichzelf desnoods onschuldig, maar niet geschikt om het
werk te doen vorderen - voor neiging tot geld verspillen en ongeregeld gedrag,
kortom een advies aan ouders, wier zoons het doel, waarvoor zij kwamen, geheel
uit het oog verloren, naar ongebondenheid en losbandigheid neigden en beter onder
regelmatig toezicht in een vaste functie konden arbeiden. Een dergelijke raad kon
iedere Rector geven en elk verstandig ouderpaar zou daarvan gebruik maken. Het
is merkwaardig om te zien, hoe zulk een advies hun bij vonnis werd gegeven, een
uiting van het summum van zachtheid, dat den veroordeelde voor elke schande
spaarde, ook voor de verdiende. Zoo was er te Groningen in 1760 een theoloog,
die 's nachts in een kroeg te veel jenever had gedronken en daarop in een kloppartij
met een pistool dreigde, het geval besloot met te beloven al wat hij had stuk geslagen
te zullen betalen en verder den waard en zijn vrouw uitnoodigde om te komen
luisteren, wanneer hij in de academiekerk zou prediken. De Senaat besloot ‘gezien
hebbende zijne verregaande onbeschaamdheyd en insolentie en genoegsame
kennisse hebbende van veele en enorme ondeugden en feitelijkheden, zoowel van
zijn kwaad exempel voor de overige cives academici’, hem drie dagen in den kerker
op te sluiten en daarbij het consilium abeundi te geven.
Hoe iemands naam ‘op een politique wijze’ uit het Album verwijderd kon worden,
toonde Franeker. Omtrent een student Stephanus
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Bertha vond de Senaat in 1773 goed zijn inschrijving ‘wegens ongesteldheid in sijn
hersenen en daardoor onbequaamheit tot de studiën uit het album academicum te
eraderen’. Twintig jaar later onderging een ander hetzelfde lot wegens zijn
onbekwaamheid en slecht gedrag.
Zoo van het gezichtpunt der Senaten en rechtbanken bekeken, gaf het uitbundige
studentenleven dus nogal eenige zorgen om den levenslust binnen de perken te
houden. De andere partij maakte zich die zorgen niet en leefde er lustig op los,
getuige een strophe van een Utrechtsch studentenlied uit de achttiende eeuw:
‘Wij Utregtze studenten,
Wij leven al zo vrij,
Wij leven op ons renten,
Wij zijn van zorgen vrij,
Wat zou ons konnen deeren
Daar ons geen zorg en kweld,
Wij zijn Heeren en verteeren
Al ons geld.’

Bij tijd en wijle maken wij natuurlijk kennis met voorvallen, die wij als echte
studentengrappen kunnen beschouwen. Nu eens werd aan een dienstmaagd op
straat een flesch wijn of 'n gebraden harst (lendestuk) ontroofd, dan werd 's nachts
een sleeperspaard naar het andere einde der stad gebracht, zoodat de eigenaar
des morgens vergeefs het weiland en de omgeving rondstaarde. Te Utrecht werd
eens een dood kalf bij een slager weggehaald en bij een lid van de Vroedschap aan
de deur opgehangen, wat blijkens het proces-verbaal bij het aanbreken van den
dag aanleiding gaf tot veel commentaar van de dienstboden in de buurt. Minder
kiesch handelden de Leidenaars tegenover prof. Spanheim, die niet in de gunst
stond als heftig tegenstander van Descartes èn als Rector zware boeten had
opgelegd en het geld samen met den schout opgestreken. Volgens gebruik had hij
bij het overlijden van zijn vrouw zijn wapen boven de deur opgehangen; een paar
wraakzuchtige studenten namen het weg en hingen daarvoor in de plaats een zwart
1)
bord met de woorden ‘datur vacuum’ . Te Franeker werd in 1781 een student
gestraft, die bij een apotheker hevig aan de schel trok en daarna zijn degen
vertoonde, terwijl een ander vonnis viel wegens het maken van verzen op drie oude
vrijsters. Te Harderwijk vonden studenten het aardig om een nachtwacht extra te
laten klappen ter eere van den Prins van Oranje.

1)

‘er is 'n plaatsje vrij’.
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Een goede mop hebben de Groningers uitgehaald met een eerzuchtig Leidsch
geleerde, die zich een professoraat waardig achtte. In een grootmoedige bui besloten
eenige studenten hem het gedroomde geluk, een plaats op de catheder te mogen
innemen, te gunnen en boden de miskende grootheid een beroep als hoogleeraar
in de plaats van den zoogenaamd overleden professor Schroeder aan. In zijn ijdelheid
gestreeld kon de quasi-benoemde zijn vrienden niet gelooven, die hem zeiden dat
Schroeder nog in de beste gezondheid doceerde, en schreef een schoon gestileerden
brief naar Groningen, waarin hij vriendelijk verzocht het schrijven te bevestigen,
daar een zijner vrienden zoo onhebbelijk was geweest den kostbaren brief te
verliezen, alvorens de inhoud hem geheel duidelijk was geworden. Het antwoord
op dezen langen schoonen brief zal den eerzuchtige wel diep teleur gesteld hebben!
Een laatste grap uit Groningen willen we niet onvermeld laten. In 1814 werd het
tweede eeuwfeest gevierd en moest een gedenkpenning als eeuwigdurend
aandenken hieraan geslagen worden. De onderhandelingen met den medailleur
sprongen af op de te hooge kosten en dus werd geen bestelling gedaan, maar
hierover waren de studenten niet te spreken, die liever iets bezuinigd zagen op
officieele maaltijden en dergelijke. Nu hadden deze studenten niet over geld, maar
wel over vernuft te beschikken en in een geestig brein kwam het plan op een parodie
op de in rook vervlogen verwachting te leveren. Zij lieten penningen maken van
papier, dat in tijden van nood toch wel meer munten had vervangen, met als
1)
randschrift ‘dummodo monumentum adsit’ . De Heeren kregen nog niet eens
gelegenheid om boos te worden over deze grap, want den Prins van Oranje werd
het eerste exemplaar aangeboden en hij aanvaardde het, waardoor ook de
autoriteiten gedwongen waren de verrassing alleraardigst te vinden en de mop ten
volle geslaagd mocht heeten.

1)

‘Dit blijve ter gedachtenis’.
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Sport, vermaak en feest
Over het algemeen is door stedelijke regeeringen weinig gedaan om de
academiejeugd ontspanning te verschaffen. Wanneer wij herbergen en bierhuizen
niet meerekenen, was er ten tijde van de stichting der universiteiten nagenoeg geen
gelegenheid tot vertreding en vandaar hier en daar een poging om althans iets te
doen, niet zoozeer uit psychologische overwegingen als wel om studiosi met
gevulden buidel aan concurreerende steden te ontfutselen. Te Utrecht zorgde de
Vroedschap reeds in 1637 voor een maliebaan, waar verschillende spelen beoefend
konden worden, speciaal het maliënspel of paille-maille. Dit werd gespeeld met een
langen taaien stok met fluweelen handvat en onderaan een gebogen verbreeding
met ijzer beslagen. Met deze malie sloeg de speler den bal voort en het ging er om
hem met zoo min mogelijk slagen van het begin der baan tot aan het einde te
brengen. Dit spel heeft zich ontwikkeld tot het ons bekende golf en het reeds in de
Gouden Eeuw bekende kolven was vrijwel hetzelfde: bij dit laatste werd de bal van
het tuitje naar een paal aan de overzijde gewerkt, welke geraakt moest worden. De
malies werden in het maliehuis bewaard en de bewaarder wist zich langzamerhand
tot kastelein van een wijnhuis op te werken, waardoor het ‘Maliehuis’ na verloop
van tijd tot een studentensociëteit werd. In 1811 werden de schuttingen weggehaald
en is de Maliebaan tot een publieke wandelplaats ingericht.
Te Franeker treffen we reeds in 1632 een kaatsbaan aan, waar veel studenten
kwamen. Op het einde der 18e eeuw diende het klein-Botniahuis, tegenover het
stadhuis, waar gelegenheid was tot kolven, biljarten, kaarten, dammen, schaken
en trocadillespel, als koffiehuis en gewilde ontspanningsplaats, geleid door ‘den
weleerwaarden en zeergeleerden heer A. Mulder, zielbezorger van de beurzen der
heeren studenten binnen Franeker’, zooals de kastelein bij een der inscripties in
zijn album betiteld werd. Voor het overige noemt een Franeker student als middelen
1)
om zijn dagen om hals te brengen ‘banketeeren, eeten, drinken, fatoetiën , piketten,
tiktakken, verkeeren; en alzulke exercitiën, die de

1)

Va-tout, een spel, waarbij de speler al het vóór hem liggende geld inzette.
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1)

studenten gewoon zijn te doen.... Vechten, kratsen of slapen’. Tenslotte ging men
van Franeker uit nu en dan met de jaagschuit naar dan Leeuwarder schouwburg.
Leiden had evenals Utrecht een paille-maillebaan buiten de poorten, welke daar
door de academie werd onderhouden en waarheen de studenten 's middags trokken,
wanneer zij tenminste niet naar een van de vele biervaantjes gingen. Ook werden
hier nogal eens tochtjes te paard door de omgeving gemaakt, ofwel uitstapjes al
spelevarend naar de Valkenburgsche markt, naar Katwijk of Rijnsburg.
Te Utrecht werd in 1641 een vaste piqueur aangesteld, Christoffel Candelaer, die
van de stad eenig subsidie ontving met vrij gebruik van het Magdalena-klooster. De
stad kreeg in 1705 in de Achterklarenbrug een academische rijschool, welke evenwel
aanvankelijk niet druk bezocht werd. De oorzaak daarvan zocht men in het ontbreken
van een professor juris publici, reden waarom minder studenten in de rechten
aankwamen, die vooral de ruiters moesten leveren. Daartegenover stond, dat er
toch genoeg Duitsche studenten ‘soo Barons als andere’ waren, die wel de middelen
bezaten, te oordeelen naar de gouverneurs en knechts, die hen vergezelden. De
ware oorzaak dat zoo weinigen leerden rijden werd toen in de manege zelf gezocht,
maar toch ging het met de rijschool beter, toen er in 1708 een nieuwe hoogleeraar
in de rechten bij kwam en een twintigtal jaren floreerden nu de zaken, om dan weer
achteruitte gaan.
De eerste rijdermeester was volgens een instructie van 10 October 1704 verplicht
op eigen kosten twintig goede paarden te onderhouden en gehouden vijf dagen per
week zijn scholieren te instrueeren in het ‘rijden met de lancie, de ring te lopen,
ende in alle de verdere exercitien’. Aan de rijschool was tevens gelegenheid om
schermen te leeren, ook de afbeelding van de Leidsche rij- en schermschool laat
deze combinatie zien en art. 2 van de Utrechtsche instructie voor den rijdermeester
van 1705 toont hetzelfde: ‘Deselve sal oock verplicht zijn van hem te voorzien ende
tot sijnen koste te onder houden een goed en bequaam mathematicus,
schermmeester, voltigeer- ende dans-meester, als een meester om militaire exercitie,
volgens d'ordre van den staat, te leeren met de snaphaan ende pieck, etc.’ Zooveel
functionarissen als hier genoemd staan, zal de rijschool wel nooit gehad hebben;
vermoedelijk was de rijdermeester tegelijk schermmeester enz. en in die functie
was hij o.a. verplicht tweemaal per week de scholieren te laten exerceeren, ‘de
pistool op malkanderen te lossen ende met den degen te keer te gaan’.
Ook was er gelegenheid in deze school ongemeubileerde kamers te

1)

Met den degen over de steenen schrapen om de wacht uit te dagen.
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betrekken. Een student betaalde dan voor den kost, inwoning èn lessen in rijden,
schermen, dansen, exerceeren, schieten, enz. duizend gulden; een student met
hofmeester 1300 en verder voor iederen knecht nog 200 gulden. Externen telden
voor lessen in alle vakken acht pistolen (à l0 gulden) neer voor de eerste maand,
vier voor elke volgende; voor een deel der vakken naar verhouding. Daarbij kwam
nog een pistool

Scherm- en rijschool te Leiden in de 17e eeuw
Naar een gravure door J.C. Visscher

voor optuiging van het paard en één, wanneer voor de eerste maal de stijgbeugels
werden gepresenteerd. Schermmeesters bleven er ook na de opheffing der school
in 1729 en zijn er vrijwel van het begin af doorloopend in de academiesteden
geweest; te Utrecht ontmoeten we in 1638 den eersten, die de refter van het
Magdalena-klooster mocht gebruiken, te Franeker wordt er officieel een in 1611
genoemd, terwijl de Leidsche afbeelding toont, hoe druk daar het schermen in de
17e eeuw werd beoefend.
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Geschermd werd er veel in die tijden, toen het gewoonte was om nooit zonder degen
of rapier in het openbaar te verschijnen, zoodat elk student - de bursaal wegens het
verbod uitgezonderd - gewend was aan het gebruik van wapenen. Weliswaar
misbruikte hij ze nu en dan bij straatgevechten, maar in geval van nood stelde hij
ook zijn krachten in dienst van het land, dat dan dus partij trok van zijn geoefendheid.
In 1665, bij het dreigende beleg van Groningen door den bisschop van Munster,
boden de studenten zich spontaan als vrijwilligers aan en vormden een afzonderlijke
compagnie. Helaas vertrouwden de professoren hun ijver niet erg; zij wilden zelf
een oogje in het zeil houden en elken nacht trok één hunner mee op wacht. De
Senaat stelde een uitvoerig reglement voor hen op, dat zeer vaderlijk was, maar
moeilijk meer schoolmeesterachtig in elkaar gezet had kunnen worden. Er stond
o.a. in, dat de studenten op de wacht matig moesten zijn, dat niemand er in staat
van dronkenschap mocht komen of wijn mocht meebrengen; rooken, kaarten en
spelen was verboden; met eerlijke, fatsoenlijke en beschaafde gesprekken moesten
de wachters hun tijd korten, zooals het behoorlijken jongelieden past. Vooral mochten
zij niet in het openbaar op straat eten, drinken of rooken, want dat zou den naam
der academie schaden. Niemand moest na het invallen der duisternis schieten, op
den trommel slaan, den degen trekken, of ander lawaai maken, en het kruit op
landskosten verstrekt mocht in geen geval onnoodig verschoten worden ter eere
van voorbijgangers en ook vooral niet om het schoone geslacht aan het schrikken
te maken!
Dit zijn eenige punten uit het uitvoerige reglement en wanneer deze werkelijk op
ervaring hebben berust, moet er heel wat aan de mentaliteit der studenten-vrijwilligers
ontbroken hebben. Ten deele herinneren de voorschriften aan die voor een
doodgewone dorpsnachtwacht, voor het overige zijn ze ingegeven door een benepen
zucht om vooral alles te verbieden, wat jeugdige overmoed met eenige mogelijkheid
zou kunnen uithalen. Een geschiedschrijver der Groningsche hoogeschool zegt er
dan ook het volgende van: ‘De professoren schenen geen begrip te hebben, hoe
de jeugd, die vol geestdrift was, kon of moest behandeld worden; al wat zij
wenschten, was die jeugd zoet en godzalig te houden - de
professor-katechiseermeester op de wacht kon daartoe meêwerken - en te zorgen,
dat toch de macht en het aanzien van den Senaat geen gevaar liep. Soldaten,
verdedigers van 't Vaderland, zouden voor de plak des schoolmeesters terecht
staan!’. Maar toch schijnen de voorschriften uit het reglement niet overbodig geweest
te zijn, want
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medio November werden de geweren der vrijwilligerscompagnie ingeruild tegen
pieken. Waarschijnlijk werd er dus toch te veel op los gepaft.
Tot een belegering van de stad is het niet gekomen, zoodat de studenten niet
meer te doen kregen dan het betrekken van de wacht, wat hun zóó goed beviel, dat
een vermindering der bewaking per 21 October op hun verzoek niet doorging. Maar
acht dagen later werd 't toch doorgezet, omdat er moeilijkheden kwamen, aangezien
de discipline in de compagnie schromelijk verslapte, zooals bleek uit tal van
voorvallen, die nu niet bepaald in overeenstemming met de krijgstucht genoemd
kunnen worden. Zoo hadden de vrijwilligers op een nacht oneenigheid met een
vaandrig van een andere afdeeling, en tegelijk werd den Senaat medegedeeld, dat
een van hen de wacht hinderde en zelfs den lanspassaat eerst op den degen en
daarna op het pistool had uitgedaagd. Een anderen keer liet een der studenten zich
smalend uit over den kapitein en zei, dat hij hem een pak slaag zou geven, zoodra
hij hem zag. Wel scheen hij al gauw het onbekookte van zijn optreden in te zien,
want het duurde niet lang of hij verontschuldigde zich voor den Senaat en bood den
officier excuus aan.
Het begon dus hoog tijd te worden, dat de vrijwilligers weer college gingen loopen.
Deze hadden intusschen stil gestaan, want de meeste professoren voelden er niet
voor overdag lessen te geven en dan 's nachts nog mee op wacht te gaan. Stuk
voor stuk kregen zij er genoeg van en 17 November besloot de geheele Senaat
zich van de wacht af te maken, wat heel wel mogelijk was, omdat de magistraat ook
niet meer optrok. Den 7en December eindelijk kwam het besluit, waarbij de
studentencompagnie ontbonden werd, die nog eens voor het laatst opkwam om
van den eed te worden ontslagen en de wapenen af te leggen. De professoren
juichten dit besluit ten zeerste toe, want hiermee kwam een einde aan het gevaar,
dat de jongelui door krijgsrumoer zouden verruwen of door lediggang tot
baldadigheden zouden komen.
Het rampjaar 1672 gaf den studenten volop gelegenheid om hun vaderlandsliefde
en bedrevenheid te toonen, hoewel zij die niet overal hebben aangegrepen. Te
Harderwijk stond er weinig anders te doen dan te vluchten, te Franeker waren de
professoren hun in opoffering de baas: dezen stelden zich vrijwillig beschikbaar
voor het betrekken der wacht en deelden, ondanks hun privileges, de lasten daarvan
gelijkelijk met andere burgers, en de Senaat betaalde wekelijks mee aan het
onderhoud der uitgetrokken compagnie Franeker vrijwilligers. De twaalf hoogleeraren
wezen bij loting maandelijks vier uit hun midden aan, toen overal de derde man
werd opgeroepen en droegen gezamenlijk

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

t.o.176

De Ultrechtsche Maliebaan voor de studenten omstreeks 1715
Naar een gravure van I. van Vianen
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Cavalcade der Utrechtsche studenten ter eere van hen, die bij het 150-jarig bestaan der
hoogeschool in 1786 more maiorum gepromoveerd zijn
Naar een gravure van P.J. Muller
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de kosten der militaire lasten. De studenten sloegen geen schitterend figuur: zij
werden op hun verzoek vrijgesteld; als motieven voerden zij aan dat zij
geprivilegieerde personen waren, gering in aantal, niet gewend om met de wapenen
om te gaan en niet in het bezit van geweren, terwijl ook de magistraat niet bij machte
was hun die te verschaffen.
De Leidsche academiejeugd betoonde meer moed. Toen de Franschen bij
Woerden stonden, boden de studenten aan te helpen om de stad te verdedigen en
rust en orde binnen de muren te handhaven. Het aanbod werd aanvaard, de
vrijwilligers werden bewapend en tot een compagine vereenigd. Zij kregen een eigen
vaandel van oranjedoek, waarop een Pallas met den uil aan haar voeten, een schild
met Medusakop en in de linkerhand een banier met roode sleutels en de spreuk
Tuta est aegide Pallas; in de hoeken waren vergulde oranjetakken aangebracht.
Over deze compagnie voerde de hoogleeraar in de wiskunde Melder het
commando als hopman, een lector in de scheikunde werd luitenant en een student
vaandeldrager. In uniformen van oranje met goud trokken de vrijwilligers dagelijks
met vaan en trom door de stad, waarna een derde deel van hen de wacht betrok.
Daar hebben zij een eigenaardig voorval beleefd. Op zekeren dag trok er een groep
ultra-Oranje-gezinde volksvrouwen door de stad met een biervat als trommel en
schorten aan bezemstelen als vaandels. Onder meer marcheerden zij naar het
wachthuis der studenten om te zien of de compagnie wel aan alle eischen voldeed
en vooral of zij het wapen van den Prins voerde. Nu was juist dat vergeten bij alle
academiesymboliek op het oranjedoek en dies begon de troep aldra een dreigende
houding aan te nemen. De vaandrig bleek echter diplomatiek genoeg om de situatie
te redden en de furiën volop tevreden te stellen. Hij vertelde, dat de studenten als
goede vaderlanders niet alleen het wapen van den Prins hadden overgenomen,
maar zelfs diens portret ten voeten uit met schild en banier; zelfs de valk, waarmee
hij gewoonlijk op jacht ging, was niet vergeten! Daarmee liep het voorval zonder
ongelukken af, doch veiligheidshalve werd toch een prinselijk wapen in den hoek
geborduurd!
De luitenant kreeg spoedig genoeg van het soldaatje-spelen en heeft weldra zijn
scheikundeboeken weer opgezocht, de geleerde hopman ruilde de studentenwacht
voor een soldatenvendel; de studenten zelf hebben zes maanden dienst gedaan.
In October 1673 werden zij daarvoor beloond met een lofrede door den secretaris
der stad in het auditorium theologicum, uitgesproken in Latijnsche verzen, en met
een zilveren gedenkpenning.
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Te Groningen was in 1672 meer ernst noodig dan zeven jaar tevoren. Den 9den
Juli stond het Munstersch-Keulsche leger voor de poorten en begon het beleg. Er
lag niet meer dan 1200 man garnizoen, dat echter getrouw door de geheele weerbare
bevolking gesteund werd, ingedeeld in 18 schutterijvendels en vier nieuw gevormde
compagnieën burgers, die anders van de wacht waren vrijgesteld. Bovendien was
er volgens Valckenier's Verwerd Europa ‘een deftige compagnie van 150 studenten,
dewelke in dese gemene calamiteit Minervam quiteerden’. De studenten waren
reeds in Juni door Gecommitteerde Raden onder de wapenen geroepen om zich
bij den Generaal te melden, maar verkozen toen een eigen compagnie te vormen,
die niet alleen voor wachtdiensten bedoeld was.
Voor deze gelegenheid hebben de professoren weer voor een reglement gezorgd,
dat nu naar aanleiding van de opgedane ervaring nog aangevuld was met diverse
straffen en ad valvas aangeplakt werd. Uit die aanvullingen citeeren wij als voorbeeld
de volgende: ‘Ad legem 7m. Dewelcke sonder verlof sijn wacht niet waerneemt, als
oock sijn uijr van schilderen (welck schilderen alleen voor d'academie sal
geschieden), sal twee uijren lang musquetten op de schouders moeten dragen;
namentlick de eerste uijr vier en d'ander uijr twee; met gelijcke straffe sal oock
gestraft worden, die eens anderen musquet, pijcke ofte vorquetstock voor de sijne
stilswijgens verwisselt’. ‘Ad legem lOm. Die droncken op de wacht komt, sal
nuchteren sijnde twee uijren lang vier musquetten moeten dragen’.
15 Juli werden de studenten van de wacht overgenomen in den gewonen dienst.
Drie dagen later vielen de eerste kogels in de stad; door bommen en gloeiende
kogels ontstond herhaaldelijk brand en nu brak de krijgsgeest los: ‘De studenten
op haar post in Drinkelaars Dwinger ontstaken dese nagt verscheyde toortsen en
schooten op het minste gerugt, ja dikwils heele voleen, sonder dat de vyand een
schoot ten antwoord gaf.’ Nuttiger was de bewaking van de academie, waar een
ton met water werd geplaatst om ieder begin van brand te blusschen, terwijl twee
studenten in de bibliotheek waakten. Curatoren hadden er bij den Senaat op
aangedrongen 's nachts een der professoren aan hen toe te voegen, maar daarvoor
waren de hooggeleerde heeren blijkbaar niet te vinden; het Senaatsbesluit spreekt
wel van studenten, maar zwijgt in dit verband over hoogleeraren.
In de walgangen vermaakten de studenten zich uitstekend; zij ‘gedroegen zich
recht vroolijk’, en verder ‘speelden zij op de fluit of viool, dan zongen zij ten spot der
Munsterschen een lied: het nachte-
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gaaltje, zoodat men het te Helpen kon hooren’. Zij zaten er dan ook bijzonder veilig
en leden geen verliezen.
Zoolang het ernst was, deden zij met opgewektheid hun plicht en maar één
voorbeeld van plichtsverzuim staat aangeteekend op 5 Augustus, doch wel kwamen
er ook dezen keer nu en dan incidenten voor. Zoo toen enkele dagen later een
kanonskogel door het dak der academie vloog, waarop een der studenten op de
wacht uit het raam keek om te zien wat er gebeurd was. Blijkbaar sloeg hij daarbij
een komisch figuur, want zijn collega's lachten hem uit, waarop de gehoonde,
Lambergen van naam, kwaad werd en begon te schelden. Hij kwam zich bij den
Senaat beklagen, dat de landspassaet Givesius, die het commando over de wacht
had, hem had geslagen en aan het hoofd gewond. Bij onderzoek bleek, dat
Lambergen niets op de wacht te maken had, op een sommatie om te verdwijnen
na zijn scheldpartij ook nog Givesius voor ‘een schaker ende narr’ had uitgemaakt
en tenslotte dezen had uitgenoodigd op den degen met hem te vechten.
Toen het gevaar voorbij was, liep het mis en begonnen de kloppartijen met
soldaten en officieren weer, evenals in 1665. Daarom haastte de Senaat zich 5
September per advertentie bekend te maken, dat de colleges weer zouden beginnen.
In November werden de betoonde moed en dapperheid gehuldigd en geprezen met
een rede van den professor eloquentiae, Mensinga, die gedrukt is onder den titel
Groninga triumphans, waarin de welsprekendheid Rome, Mithradates en feiten uit
de Oudheid aanvoert, om tenslotte ook nog over het beleg te spreken en de
studenten te vergelijken met de Romana iuventus, de Romeinsche jeugd. Meer
hadden de studenten aan een zilveren herinneringsmedaille, die zij elk als belooning
ontvingen.
Gaf de student den Senaat zorgen, wanneer hij onder de wapenen kwam, nog
veel erger was het hier en daar, als hij zich op den dansvloer waagde. En toch was
aan een academie gewoonlijk een dansmeester verbonden. De zorgen werden nu
eens niet aangebracht door de academieburgers, maar door buitenstaanders. Het
mag wel bekend verondersteld worden, dat een orthodox predikant in de 17e eeuw
dansen goddeloos en vloekwaardig vond en toch kon men er blijkbaar aan een
academie niet buiten. We zagen reeds, dat aan de Utrechtsche rij- en schermschool
ook dansles gegeven werd. Ook te Leiden hoorde dansen bij de opvoeding; Hooft
schreef aan zijn zoon Arnoud: ‘Ghy dient uwe andre oeffeningen van zingen,
schermen, dansen, zooveel te onderhouden, dat gij daerinne niet achterwaerts gaet;
....de kosten troost ik mij’. Te Franeker werd voor het eerst in 1682 een dansmeester
aan de
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hoogeschool verbonden. Daarover onstond een heftige discussie, zich uitend in
pamfletten, waarvan de Provinciale Friesche Bibliotheek te Leeuwarden eenige
bezit: van den hoogleeraar Huber, die vóór was, tegenover de predikanten Van
Holst en Paludanus contra. De danslustigen schijnen het pleit te hebben gewonnen,
want niettegenstaande deze rumor in casa vinden wij verder te Franeker vrij
regelmatig een dansmeester.
Het meest bekend is onder die dansmeesters gebleven Ernst Christiaan Nohr,
gewezen muzikant van den graaf van Hompesch. In 1767 was hij te Franeker
aangekomen, waar hij concerten dirigeerde en muzieklessen gaf, terwijl hij in 1768
tot dansmeester der academie benoemd werd. Aldra bleek hij ‘een seer onnut
meubel voor de Universiteit, wetende volstrekt niets van de kunst van dansen, door
sijn gedrag den spot van de studerende jeugd, daarbij seer arm’. De slotscène van
zijn verblijf vooral heeft den studenten stof gegeven om eens hartelijk te lachen. Hij
was nl. verliefd geraakt op een dochter van den oudburgemeester Salverda, waar
hij natuurlijk de kous op den kop kreeg, maar daardoor liet Nohr zich niet afschrikken
en drong op een avond, toen papa niet thuis was, de woning van zijn aangebedene
binnen tot aan de gesloten deur van haar kamer. Het kostte heel wat moeite den
man weer op straat te krijgen, die ‘wegens de onwinbare swarigheydt, welke hij in
sijne uitkiesinge ontmoet, niet volkomen bij sijn sinnen schijnt te sijn’, naar het
oordeel van den Senaat.
Over tooneelspel is verschillend gedacht, al naargelang men zich meer of minder
aan het afwijzend standpunt der predikanten stoorde. Leiden, als de academie, die
zich het minst aan de meening en wenschen der kerkelijke autoriteiten gelegen liet
liggen, heeft 't meest den studenten het geven van tooneelvoorstellingen toegestaan.
Daar werden van tijd tot tijd door studenten met toestemming van den Senaat
drama's opgevoerd. Op 2 en 3 Januari 1591 voerden zij den ‘Ajax’ van Sophocles
en de ‘Orestes’ van Euripides op, waarna de stad hun 24 gulden ter tegemoetkoming
in de kosten schonk. In Februari 1595 vertoonden zij ‘Plutus’ van Aristophanes, de
‘Troades’ van Seneca en den ‘Miles gloriosus’ van Plautus, welke voorstellingen
vereerd werden met de tegenwoordigheid van de magistraat, Curatoren en bijna
alle professoren. In September 1595 werden stukken van Plautus, Seneca en
Macropedius ten tooneele gevoerd; de spelers waren Friezen, voor de opvoering
werd hun de bibliotheekzaal ter beschikking gesteld en de stad vereerde hun 18
gulden.
Wel verzette de kerkeraad zich geregeld tegen de opvoeringen, maar
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de Senaat gaf steeds de gevraagde toestemming, ook voor comediën. Toen in 1617
de ambassadeurs van Engeland en Zweden de universiteit bezochten, speelden
de studenten de ‘Troades’ van Seneca, waarvoor Curatoren hun zestig gulden
schonken als bewijs van tevredenheid. Ook nieuwere stukken werden wel gespeeld,
bijv. op den derden October Bontius' ‘Belegh en ontzet van Leiden’.
Te Groningen dacht men er evenwel anders over. In 1623 werden zeven studenten
wegens tooneelspelen beboet en een kwart eeuw later klagen de Curatoren zoowel
als de predikanten over de zondige voorstellingen. Het liep toen zóó hoog, dat de
vertooningen zelfs aanleiding gaven tot schandalen en kloppartijen, waarbij bloed
vloeide, reden waarom den secretaris van den Senaat werd opgedragen een
programma samen te stellen waarbij tooneelspelen ten strengste verboden werd.
Franeker heeft in de eerste jaren nog Engelsche tooneelspelers geduld en zelfs
geldelijk gesteund, doch een senaatsbesluit van 1621 verbood alle opvoeringen
van blijspelen en treurspelen. Toch werd in 1623 aan eenige studenten weer
toestemming gegeven ‘een comoedie van goede zeden’ te spelen. Van toen af ging
het met deze liefhebberij opwaarts, zoodat in 1641 de kerkeraad zich genoopt voelde
zich erover tot het stadsbestuur te wenden. Tegenover deze lossere houding der
academie staat weer een afwijzende in 1645. Een groep Engelsche tooneelspelers,
voorzien van de beste getuigschriften, kwam in November 1645 te Franeker aan.
De magistraat gaf verlof om te spelen, waarna het gezelschap verzocht stukken
aan de oude geschiedenis ontleend te mogen opvoeren onder de galerij van het
academiegebouw. Daarvoor voelde de Senaat niets, uit vrees, dat de universiteit
er een slechten naam mee zou krijgen, en weigerde dus pertinent. De professoren
meenden, dat zij hier een goed voorbeeld moesten geven en niet de studenten door
‘ijdelheden’ van hun werk mochten laten afhouden.
Men dacht over het algemeen in de 18e eeuw wel ruimer dan in de voorafgaande,
maar Franeker trad nog in 1698 streng op. De Senaat vernam toen, dat eenige
studenten van plan waren in een vreemd tooneelgezelschap mee te spelen. Het
programma voor den avond werd door den pedel opgehaald en daaruit bleek, dat
het gerucht inderdaad waarheid bevatte. Het is begrijpelijk, dat over iets dergelijks
het oordeel afkeurend moest luiden ‘sijnde de Senaat overvloedigh g'informeert het
gedragh dier comedianten en comediantinnen soedanigh te sijn, dattet in alles bij
haer niet soo seer aengeleit wort op eenigh divertissement, dat in de jeucht excusabel
mocht wezen, als wel op het vervoeren van de selve tot allerleij verfoeielijcke
debauches, ende alsoo het voorgenoemde
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bedrijf van te ageren op 't theater is streckende tot disreputatie ende infamie, niet
alleen van de plegers, maar oock selfs van de geheele Universiteit’. De Rector
Huber, van wien wij uit zijn houding ten opzichte van het dansen weten, dat hij niet
tot de enge geesten behoorde, zorgde, dat de comedie dien avond niet doorging.
De vier studentenmedespelers waren evenwel niet van plan zich aan het verbod te
storen en wilden den volgenden dag hun plan doorzetten. Daarop werden zij voor
den Senaat ontboden, die hun eerst trachtte te overreden en daarna met
dreigementen werkte, met het resultaat, dat twee hunner beloofden niet mee te
zullen doen, terwijl de beide andere halsstarrig bleven. De Senaat heeft toen het
meest practische middel te baat genomen en eenvoudig de liefhebbers opgesloten
tot de comedianten vertrokken waren.
Wanneer de studenten evenwel zelf een behoorlijk stuk wilden opvoeren, was nu
de houding te Franeker anders. In de eerste helft der achttiende eeuw werd
tooneelspel toegelaten, tot blijkbaar de liefhebberij te groot werd en de studie er
onder ging lijden. Curatoren verboden in 1765 het acteeren omdat ‘eenige studenten,
in plaats van hunnen tijd te besteden met ijvrig studeren sig ophouden met het
spelen van comoedien en vertonen van specktakels, en daardoor het oogmerk,
waartoe zij door hunnen ouders aan de academie gezonden zijn, eluderen niet
alleen, maar ook daar door de nuttige instellinge der academie enerveeren’.
Te Groningen was zelfs in 1769 zelfs een blijvend gezelschap van studenten en
burgers opgericht, maar ook hier achtte men dat niet bevorderlijk voor den goeden
naam der academie, voor de studie en voor de goede zeden. Curatoren verzochten
dan ook den professoren er op de colleges tegen te waarschuwen, doch de Senaat
vond het beter de leden van het gezelschap eerst privatim te vermanen. Dit hielp
evenwel niet, waarop een openlijk vermaan van den Senatus Amplissimus uitging,
een allegaartje van vaderlijke raadgevingen en dreigementen. Niettegenstaande
dat bleef het gezelschap bestaan.
Te Utrecht was er zelfs een hoogleeraar, die aanspoorde tot het beoefenen der
tooneelkunst. Burman opende nl. in 1711 zijn colleges met de verklaring dat hij
gaarne onder zijn leiding stukken wilde laten opvoeren, welke woorden aanleiding
gaven tot een pennestrijd, die uitvoering van het plan onmogelijk maakte; zelfs in
1797 werd nog toestemming tot het opvoeren van een tooneelstuk geweigerd en
slechts bij wijze van uitzondering werd in 1799 toegestaan ‘Beverley of de gevolgen
van speelzucht’ op te voeren ten bate van slachtoffers van den watersnood. Deze
toestemming was sans préjudice en bracht geen con-
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sequenties voor de toekomst mee, omdat dit voor de studie nadeelig kon zijn.
Er was verder voor de studenten aan de oude academie weinig te beleven en
niet dikwijls iets om op te feesten, tenzij op examen of promotie. Bij bijzondere
gelegenheden, de universiteit betreffend, werden zij gewoonlijk als publiek
beschouwd en met de slechtste plaatsen bedeeld. Bij de 17e-eeuwsche
jubileumfeesten merken wij officieel niet eens, dat er bij een universiteit ook studenten
behooren. Leiden's eerste halve eeuwfeest - na zeven maal zeven jaar - in 1624 gevierd, bestond uit niet meer dan een reeks plechtige redevoeringen en een maaltijd
voor de autoriteiten. Bij het eeuwfeest van 1675, gevierd in tegenwoordigheid van
Willem III, die zelf te Leiden had gestudeerd, vormden schutters de eerewacht, niet
de studenten; weer was er geen gebrek aan oraties, die door muziek afgewisseld
werden en gevolgd door een maaltijd in de Doelen. Als er toen pektonnen gebrand
zijn om de burgerij te vermaken, hebben de studenten ook daar hun pleizier moeten
zoeken.
Te Groningen verzochten de studenten in 1677 ter gelegenheid van het bezoek
van den Prins om onder de wapenen te mogen komen, ten einde een eerewacht te
vormen. Het verzoek werd toen afgewezen met de mededeeling, dat het te laat was
ingediend, doch de eigenlijke gronden voor de weigering waren andere: ‘datter geen
exempel is, dat sulcks eerder an onsen Stadthouder is beweesen; jae dat selfs niet
an de Prince van Orangje anno 1640 Stadthouder synde sulcke eere waer gedaen;
daerenboven, datter veele an vaste waer, datter geen wapenen uitgelangt wierden
als met kennisse van de Stadthouder en Gedeputeerden’.
Het hoofdmotief zal intusschen wel bestaan hebben in vrees voor ongelukken als
de studenten wapenen in handen kregen. Dat bleek wel in 1697 bij de viering van
den vrede van Rijswijk, toen eenzelfde verzoek niet meer op dezelfde gronden
geweigerd kon worden, zooals nog in 1684 het geval was geweest. De Senaat
benoemde toen drie officieren, wien op het hart gedrukt werd ‘dat sy sullen bedaght
zijn om goede order onder de studiosos te houden, tot verhoedinge van ongemacken
ende quaestien, voor al datter geen proppen, selfs niet van papijr, immers soo veel
het mogelijk is, op de roers sall mogen geset en afgeschoten werden; dat
voornoemde Officieren in solidum meede sullen staen en caveeren voor de wapenen
die studiosi van de Edel Mogende Heeren Gedeputeerde Staten ontfangen mochten,
om die an de artilleriemeester onbeschadight te overleveren’. Bezorgdheid dus voor
de studenten zoowel als voor het kostelijke materieel! Zekerheidshalve kregen de
stu-
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denten daarom weer enkele artikelen opgelegd, die in toon en inhoud sterk
herinneren aan de reglementen van 1665 en 1672 en waarin de nadruk werd gelegd
op de aan Curatoren, Rector en Senaat verschuldigde gehoorzaamheid.
De professoren verwaardigden zich bij deze gelegenheid ook het avondfeest te
komen aanschouwen. Daarbij werden vreugdevuren gebrand en de Senaat huurde
in het Wijnhuis plaatsen, vanwaar de geleerden rustig konden toekijken; de onkosten
werden ex peculio academico betaald, uit de kas, die bestemd was om aankoopen
te doen voor de bibliotheek! Ook in 1710 werd daaruit een kamer besproken om
den intocht van den Prins te zien, waarbij de studenten weer een compagnie
vormden.
Langzamerhand beginnen de studenten een meer actieve rol te spelen bij de
feestvieringen en bijzondere gelegenheden; zoo werd te Utrecht in 1736 met hun
medewerking het tweede eeuwfeest gevierd. Den 26sten Maart 1736 verschenen
de studenten voor den Senaat met kokardes op den hoed om een medaille benevens
twee Latijnsche toespraken in ontvangst te nemen en een der volgende dagen
werden de autoriteiten naar hun feestmaal geleid door een ‘cavalcade van 20
studenten, verkleed tot diverse mythologische figuren met een Bacchuswagen als
hoofdgroep’. Deze optocht schijnt het eerste voorbeeld van een maskerade te zijn,
reden om er hier nog iets meer over te laten volgen naar de beschrijving van een
tijdgenoot.
Voorop reden twee trompetters, die aan hun hoeden kokardes hadden bevestigd
met het wapen der academie. Vervolgens kwam er ‘een Silenus, wiens paard tot
dekkleed hadde een ezelsvel’ (het paard was dus ook al vermomd, de Bacchusgezel
Silenus pleegt op een ezel rijdend te worden voorgesteld). Op hem volgden twee
rijen van drie Bacchanten, ‘zoo veel als d' voorstoet van een open Faetonswagen,
bespannen met 6 paerden, om d'ezels van Bacchus te vertoonen’, waarvan de
voorrijder en de koetsier als Saters waren verkleed en bedekt met beren- en
tijgervellen. Bacchus zat op dezen wagen op een wijnvat; in de hand had hij een
groene schaal, waaruit hij somtijds een teugje nam en den toeschouwers toedronk,
terwijl de schaal met een wijnpompje regelmatig werd bijgevuld door twee naast
hem staande Saters, die ter afwisseling nu en dan een wijsje op de fluit ten gehoore
brachten. Aan beide zijden van den wagen reden twee personen te paard; er achter
sloten tweemaal drie ruiters den stoet. ‘Deselve waren alle in 't wit gekleed, met
geplooide hemden, en van onderen op zijn Romeinsch, met gewaden als korte
vrouwe rokjens, van zyde en zilvere stoffe, vol bloem- en loofwerk
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versiert, voorts waren ze met zwarte grijnzen vermomd, en met groene wijngaerd
kransen omringt. Ook hong eenen groenen krans, of scheirp, over hun schouderen:
met kabrette handschoenen en witte linden stroopcousen aen, makende in dit habeit
honderden van grimassen, en wel voornamentlyck een van de voornoemde Saters,
welke dikwijls met zijn staert speelde’.
Deze maskerade reed drie uur lang de stad rond, gevolgd door een steeds
aangroeiende menigte, die de vertooning buitengewoon apprecieerde. Waar nu de
idee voor deze eerste studentenmaskerade vandaan is gekomen, is niet meer uit
te maken, maar wel weten we, dat een klassieke verkleedpartij niets nieuws onder
de zon was. In de zestiende eeuw was zoo'n vertooning erg in trek, bijv. bij de
inhuldiging van een vorst, terwijl we ook nog even op de openingsplechtigheid der
Leidsche academie met de ontmoeting van Neptunus en Apollo kunnen wijzen om
aan te toonen, dat het recept ook daar niet onbekend was. Wat hier evenwel het
belangrijkste is, is dit, dat de studenten zelf eens voor den dag kwamen. In de
zeventiende eeuw maken zij steeds den indruk van ruwe klanten, die of hard werken
en geduldig aan het lijntje loopen, ofwel onhoudbaar uit den band springen, maar
zelden of nooit iets organiseerden en gezamenlijk tot een goed einde wisten te
brengen, tenzij het negatieve van verzet tegen den Senaat. Op het einde der Gouden
Eeuw en verder in de achttiende eeuw verandert dat en het lijkt wel, of het
soldaatje-spelen in 1672 een stoot heeft gegeven om meer energie en wat esprit
de corps te toonen. In elk geval is het opvallend, dat na een halve eeuw met eenige
militaire praestaties, nadat bij enkele gelegenheden eerewachten gevormd waren,
de maskerades opkomen, die van nu af aan bij groote feesten meer vertoond worden,
ook bij uitzonderlijke gelegenheden als het Leidsche tweede eeuwfeest van 1775
en Franeker's gemaskerde sledevaart van 1771. In den patriottentijd brengen de
excercitiegenootschappen en vrijcorpsen meer verband, te Franeker een gemengd
gezelschap, waarvan ook professoren lid waren - ondanks de afkeurende houding
van Curatoren -, te Leiden een afzonderlijk ‘Geselschap exerceerende studenten’
dat met slaande trom en vliegende vaandels door de straten naar het exercitieveld
mocht trekken. Te Utrecht hadden studenten als Quint Ondaatje en Bellamy (door
straatjongens voor Salmandus gescholden, een verbastering van Zelandus, den
bijnaam van dezen Zeeuw van geboorte) een belangrijk aandeel in de
patriottenbeweging, hoewel er door tegenwerking tenslotte geen studentenvrijcorps
kon ontstaan.
Voor al die praestaties was meer saamhoorigheid dan wij tevoren
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Sledetocht der Leidsche studenten, gehouden op 24 Januari 1776, ter gelegenheid van het
tweede eeuwfeest der academie
Naar een gravure J. le Francq van Berkhey
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aantroffen noodig; want men bedenke wel dat van corpora in die tijden nog geen
sprake was. En deze groei naar meer eenheid en samenhang is op den duur ook
gevolgd door de eerste schuchtere pogingen om tot allen omvattende vereenigingen
met gezelligheidsleven te komen.
Vooreerst is daarvan in de achttiende eeuw echter nog geen sprake. Kenmerkend
in dit opzicht is het bijvoorbeeld, dat de Utrechtsche studenten in 1747 met het oog
op de ontvangst van Willem IV nog begonnen met een der professoren te verzoeken
dat deze namens hen den Prins zou toespreken, zoo waren zij nog aan
gehoorzaamheid en onderdanigheid gewend en gewoon om aan het leibandje te
loopen. Toen de hoogleeraren dit informeel vonden, ging een deputatie naar den
Senaat, met het verzoek een student aan te wijzen, die de toespraak moest houden,
aan welk verzoek de Senaat inderdaad voldeed.
Toch traden de studenten, vergeleken met vroegeren tijd, nu wel actiever op.
Over hun aandeel in de festiviteiten van 1747 verscheen zelfs een ‘Naeuwkeurige
beschrijvinge van alles wat de Heeren studenten der Utrechtsche Hoogeschool
verrigt hebben ter gelegenheid van en bij de Blijde Komst en Inhuldiginge van Z.D.H.
Willem Karel Hendrik Friso’.
Er was toen besloten een eerewacht te vormen voor den Prins, waartoe een
studentencommissie uit de verschillende faculteiten een reglement ontwierp. Het
voorgeschreven costuum bestond uit witte camisool, blauw bovenkleed met oranje
omgeslagen, witte handschoenen en kousen, kokarde op den hoed en strik aan
den ontblooten degen, terwijl de stoet door een muziekcorps geopend zou worden.
Voor de eerewacht hadden zich 205 deelnemers aangemeld, waaronder ook
Hongaarsche en Zevenburgsche studenten, en het geheel beloofde een
schitterenden indruk te zullen maken. Maar nauwelijks waren de plannen klaar, of
er ontstond twist met de burgerij over den voorrang. Deze diende bij de Vroedschap
een vertoog in met uitvoerige documentatie, waarin zij haar recht trachtte aan te
toonen om bij deze gelegenheid vóór te gaan. De Vroedschap besteedde gewichtiglijk
twee zittingen aan de netelige zaak en droeg in arren moede de regeling op aan
burgemeesteren en gecommitteerden tot de academische zaken in overleg met den
Rector Magnificus. Met ware Salomonswijsheid werd nu de volgende oplossing
gedecreteerd: de studenten zouden den Prins buiten de poort opwachten en vóór
zijn koets binnentrekken, bij de poort zouden vertegenwoordigers der burgerij hem
begroeten.
Den dag na de aankomst was de academie verlicht en werd een vuurwerk op de
Neude gegeven. De academische autoriteiten huldigden
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den Prins en de studenten-eerewacht begeleidde hem daartoe van de Statenkamer
naar den Dom, waar de Rector een oratie hield, opgeluisterd met stadsmuziek,
waarbij op verzoek ook eenige studenten mochten ‘accompagneeren’. In den
namiddag om vijf uur hield de Prins audiëntie voor de studenten en had een hunner
gelegenheid zijn toespraak te houden, terwijl naar oude gewoonte ook nog carmina
werden aangeboden. 's Avonds geleidde men den Prins naar het vuurwerk.
Het optreden der studenten bij deze ontvangst is wel in den smaak gevallen en
werd bijzonder op prijs gesteld. De Prins bedankte hen hartelijk bij zijn vertrek en
een deputatie uit den Senaat bracht den ‘bestierder van het geselschap’ officieel
den dank der academie over met de toezegging ‘dat hun loffelijke handel in deze,
ter eeuwiger geheugnisse, in de archieven der universiteit zou ingevoegd en bewaard
worden’. Ook de Vroedschap besloot dank te brengen voor de ‘blijcken van
hoogachtinge en vreugdeteekenen’.
Groningen's studenten begonnen inmiddels wat al te zelfstandig te worden. Het
was daar in 1748 onrustig: in het midden van Maart was het huis van den
impopulairen burgemeester Geertsema door het volk geplunderd, een week later
vond men aan de academiepoort een anoniem briefje aangeplakt, waarmee de
studenten werden uitgenoodigd op Woensdag den 27sten om twee uur op de area,
het academieplein, bijeen te komen om te beraadslagen, op welke wijze men het
doopfeest van den pas geboren Prins zou kunnen vieren. De pedel scheurde dit
briefje af en bracht het aan den Rector, die onmiddellijk den Senaat bijeenriep om
over deze ongehoorde nieuwigheid, nl. om een vergadering ter academie uit te
schrijven zonder vooraf verlof te vragen, te beraadslagen. De noviteit bleek bij de
hooggeleerden lang niet in goede aarde te vallen, want de pedel kreeg bevel om
de vergadering te beletten, zoolang er geen toestemming door den Rector was
gegeven; wanneer deze toestemming gevraagd werd, kon hij die verleenen, doch
alleen onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat tevoren precies werd opgegeven,
wat er behandeld zou worden en afgevaardigden der studenten zich door den Senaat
over de bedoeling der bijeenkomst lieten hooren.
De Senaat vreesde namelijk, dat de bestaande onrust zich zou uiten in
scandaleuze daden en dit niet geheel ten onrechte. De stad was bijna dagelijks
getuige van roerige tooneeltjes, welke de studenten niet altijd als bedaarde
toeschouwers aanzagen: eenmaal namen zij deel aan een kloppartij op het Wijnhuis,
waarbij een hunner zwaar gewond werd en verder vertoonde de stadssecretaris
aan den Rector twee oproerige
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biljetten, die men aan den ingang van het stadhuis aangeplakt had gevonden en in
welke ook uit naam der studenten gesproken werd. Er stonden eenige Latijnsche
woorden in en dus - meende de magistraat - moesten zij wel van academieburgers
afkomstig zijn. De Senaat wist hier evenwel niets beters tegen te doen dan weer
een vermaning af te kondigen.
Inmiddels vroegen en verkregen de studenten verlof om de aangekondigde
vergadering te houden, waarin zij beraadslaagden over hun rechten en privilegiën
en o.m. den wensch te kennen gaven dat de Prins tot Primus Curator zou worden
benoemd.
In dat jaar 1748 waren trouwens in het Noorden meer ernstige ongeregeldheden
dan in de stad Groningen alleen. In Friesland en Groningen keerde het volk zich
tegen de belastingpachters en werden hun huizen vernield, hetgeen voor de burgerij
aanleiding was de wapenen op te zoeken om zich tegen uitbarstingen van
volkswoede te verdedigen. In die omstandigheden verzochten de Groningsche
studenten mee te mogen werken tot bescherming van de huizen der meest bedreigde
regenten. Hun werd door den Senaat geantwoord, dat hun bijstand overbodig was,
zij hadden er persoonlijk niets bij te winnen en konden slechts gevaar loopen het
leven er bij in te schieten; dus moesten zij zich niet met andermans zaken bemoeien
en maar rustig aan de studie blijven. Aldus kregen zij een lesje in non-interventie.
In 1749 was het wantrouwen tegen de studenten weer verdwenen en kregen zij
verlof om mede te werken aan de plechtige ontvangst van Willem IV. Hier schreden
zij in statigen optocht achter den pedel met zijn scepter van de academie naar het
Prinsenhof. Daar bleven zij antichambreeren in de eerste zaal, terwijl de Senaat
werd toegelaten en door den kamerheer in de audiëntiezaal werd geleid, waar de
Rector een toespraak hield om den Prins te verzoeken zich met den Senaat naar
de academiekerk te begeven om als Rector Magnificentissimus te worden
ingehuldigd. De Prins begaf zich terstond op weg, om en passant nog een
complimentatie in het Latijn van een juridisch student in ontvangst te nemen, waarop
Zijne Hoogheid in het Nederlandsch met alle welwillendheid antwoordde en den
heeren op het hart drukte ijverig te studeeren en vooral de propaedeutische studie
niet te verwaarloozen, hetgeen maar al te veel gebeurde, naar hem ter oore was
gekomen!
Op weg naar de kerk gingen de studenten voorop, gevolgd door de hofhouding
met hellebardiers, den pedel met zijn scepter met oranjelinten versierd, den Prins
tusschen den Rector Magnificus en den eersten Curator-burgemeester, tenslotte
professoren en aanzienlijke burgers.
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Bij de versierde academiepoort stelden de studenten zich in twee rijen op. De Rector
hield een Latijnsche toespraak, de Prins zegde bescherming en vermeerdering van
voorrechten toe en werd daarop tot Rector Magnificentissimus geproclameerd.
In den middag mochten de studenten zich praesenteeren als militaire compagnie.
Over de officierskeuze waren zij het niet eens kunnen worden, zoodat de Senaat
hen hierin een handje geholpen had. Zij paradeerden nu met trompetters voorop
en met getrokken degen, waarna zij een wandeling van twee uur door de stad
maakten, en naar achteraf bleek, was de Senaat zeer verheugd, dat alles zoo goed
afgeloopen en het feest niet met een nachtelijke slemppartij besloten was.
In 1773 werd Willem V met dezelfde ceremoniën te Groningen ontvangen, maar
in 1777 weigerden de jongelui het op dezelfde manier te doen en wilden een
serenade brengen. De Senaat was bang, dat zoo'n avondfeest slecht zou afloopen
en noodigde de studenten uit een ander plan te vormen om hun vreugde over het
bezoek te toonen, met als argument, dat voor een serenade geen tijd overbleef,
omdat de vorstelijke personen te zeer met feestmalen en bals geoccupeerd zouden
zijn. De studenten waren er ditmaal met geen enkel middel toe te bewegen een
militair escorte te vormen, zoodat de Senaat al aan een politieke demonstratie dacht.
Een serenade gaven de studenten in 1778, toen prof. Offerhaus vijftig jaar
hoogleeraar was, en ook bij deze gelegenheid waren de professoren dolblij, dat
alles zonder ongelukken afliep.
Te Leiden, waar de erfstadhouder ook Rector Magnificentissimus was, was
intusschen het tweede eeuwfeest gevierd, waarbij de studenten ook een bescheiden
aandeel kregen toegewezen. Voor de viering van deze herdenking hadden Curatoren
een som van liefst tienduizend gulden beschikbaar gesteld. De stad was royaal
versierd met oranje, de klokken luidden, trompetten en trommels klonken,
kanonschoten werden gelost en de heele burgerij was op de been. Na de ontvangst
op het stadhuis begaf de Prins zich met zijn garde-dragonders, cent-suisses en
loopers naar de academiekerk, waar de Senaat en vier studenten uit de verschillende
faculteiten met degens en zwarte, roode, groene en witte strikken om de hoeden
hem naar zijn plaats begeleidden. Daar hadden de gebruikelijke plechtigheden met
Latijnsche oraties plaats, gevolgd door een copieusen en luxueusen maaltijd in de
Doelen, die besproeid werd met liefst 14 ankers rooden en witten wijn en een
honderdtal flesschen Champagne, Madeira en Bourgogne, en besloten met een
suikerwerk, dat 300 ducaten gekost had.
In den avond zouden de studenten een vuurwerk afsteken, dat even-
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Naar een gravure in Gedagtenis van Utrechts Akademievreugde, beschreven door een
liefhebber van Utrechts Akademie (Marten Schagen)
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wel wegens het ongunstige weer - het was Februari - niet kon doorgaan. Ook den
tweeden dag - gevuld met een plechtige promotie, van welke de studenten de jonge
doctores naar de Doelen geleidden, waar autoriteiten en professoren op kosten der
gepromoveerden aan een feestmaal aanzaten - kwam er van dat vuurwerk niets
terecht, zoodat de gasten onder bazuingeschal en tromgeroffel voor niets naar het
Galgewater getrokken waren. Den derden dag werd het feest besloten met een
door de studenten aangeboden bal.
Aan Utrecht had de erfstadhouder van 8-12 Juli 1766 een bezoek gebracht. Op
8 Februari reeds besloten ruim honderd studenten een commissie van tien leden
te benoemen ter regeling van de eerewacht en andere eerbetuigingen, die een
uitvoerig reglement opstelde en een der studiosi aanwees om den Prins toe te
spreken. Voor deelname zou de hoofdelijke omslag 14 gulden bedragen en ƒ 7.75
extra voor wie zich na een bepaalden datum aanmeldde; Hongaren mochten gratis
meedoen. De deelnemers moesten witte kousen en handschoenen dragen, een
oranje-kokarde aan den hoed en een strik aan den degen. Ze werden verzocht zich
in alle ordentelijkheid te gedragen op poene van terstond te worden weggeleid. De
commissie zou in het blauw zijn met oranjesjerp, oranje op den hoed, blauwe en
witte linten ‘zindelijk dooréén’ aan den degen, en witte kousen en handschoenen
aan. Aan het hoofd zouden zes man met muziek marcheeren, in het midden nog
eens zes man. Bovendien werden plannen ontworpen om een vreugdevuur af te
steken.
Er werd geducht geoefend om den Prins een ordentelijke ontvangst te bereiden
en op den bepaalden dag stond 150 man keurig in het gelid om met de schutterij
en de autoriteiten den stadhouder van de Cathrijnepoort naar het Duitsche Huis te
begeleiden. Op 10 Juli werd de studenten-toespraak gehouden en op den avond
van dien dag gaven de studenten hun vuurwerk op de Neude. Er was nl. een
rechthoekige ‘Eere-tempel’ gebouwd van 47 voet hoog, bekroond door de Faam,
met doorschijnende geschilderde chassinetten, of decoratiën, zinnebeeldige
voorstellingen, waaromheen vuurpijlen en Chineesch vuurwerk zouden worden
afgestoken. De Prins gaf het sein voor de ontsteking ‘door 't afzenden van een
aan-gloeiende vuurduif’. 11 Juli geleidde de eerewacht den Prins naar de Domkerk
voor het aanhooren eener oratie en liet hij de studenten voor zich defileeren.
Ook aan de viering van Utrecht's jubileum van 1786 hebben de studenten een
groot aandeel gehad. Zij begonnen den dag met een optocht in zwarte kleedij en
een hoed op met het academiewapen en de faculteitskleuren. Na de officieele oratie
maakten zij een wandeling, waarbij
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dertig ruiters in rood costuum met witte bandelier, vergezeld van paukenisten en
trompetters. Zij hadden zelf voor een maaltijd met 260 couverts gezorgd, waar het
vroolijk is toegegaan, het logement laten versieren en met lampions doen
illumineeren. Den tweeden dag voerden zij drie uur lang de more maioram
gepromoveerden in triomf rond in een open wagen met zes paarden, voorafgegaan
door muziek en hielden weer een feestmaaltijd, nu in het geïllumineerde Nieuwe
Kasteel van Antwerpen.
Zoo begonnen langzamerhand de studenten meer naar voren te komen en op
eigen kracht escortes en feestelijkheden te organiseeren om plechtigheden staatsie
bij te zetten en de feestvreugde te verhoogen. Alleen bij Franeker's tweede eeuwgetij
was hun rol nog zeer bescheiden: ze mochten een gedenkpenning in ontvangst
nemen, ervoor bedanken en de Prinses begeleiden; meer actie ging er van hen niet
uit.

De slede van Minerva in den sledetocht der Leidsche studenten op 24 Januari 1776
Naar een gravure uit denzelfden tijd
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Ontgroensenaten en gezelschappen
Tegen het einde der Gouden Eeuw waren de collegia nationalia geheel verdwenen,
doch in de 18e eeuw komt een schuchter begin van een nieuw vereenigingsleven
op, de voorlooper der corpora. Het eerste spoor daarvan vinden we te Groningen,
waar uit een getuigenverhoor in 1747 blijkt, dat voor de kamer van een eerstejaars
geroepen was: ‘Pennaal, de keers uit! groentje, de keers uit!’ Dit is evenwel nog
niet meer dan een gering spoor van een club, die zich aan ontgroenen wijdde en
een iets duidelijker bewijs van het bestaan van nieuwe genootschappen vinden we
eerst in 1776, toen de Rector in de Senaatsvergadering verklaarde, dat enkelen
begonnen waren nieuwelingen te ontgroenen om hen daarna onder overhandiging
van een document tot student te verklaren.
Van een blijvende vereeniging van alle studenten was hier nog lang geen sprake
en wat we van soortgelijke clubs uit Utrecht en Leiden weten, toont het best, hoe
de bedoelde ontgroeningen in het leven kwamen en hoe weinig georganiseerd de
beweging nog was. De hoogleeraren gaven nl. in dien tijd slechts enkele openbare
lessen en behandelden de stof bijna uitsluitend op hun private colleges aan huis,
waarop de studenten afzonderlijk inteekenden. Zij, die nu zoo'n college al eens
hadden bijgewoond, noemden zich veteranen en vormden een gesloten kring, waar
geen nieuweling tusschen kwam, vóór hij getoond had de eer waardig te zijn van
in het hooge gezelschap als gelijkwaardige te worden beschouwd. Uit de veteranen
vormden zich op de meeste colleges, dikwijls om dengene, die als praetor het
inschrijvingsalbum hield, de boeten inde voor wegblijven en overtreding der regelen,
clubjes, die ontgroenden, die in onderlingen naijver de groentjes afsnoepten,
elkanders bevoegdheid niet erkenden, maar op den duur samensmolten. Deze
waren het, die zorgden voor civilisatie van ‘de ongeliktste beeren, de onbeleefdste
bokken en de plompste ezels, die men ergens vinden kan’, die zich ontfermden over
den onbehouwen groen ‘met zyn degen door de splitgaten van zyn rok, dwars over
het gat gestoken’, hem het wapen afnamen, tot hij behoorlijk had leeren groeten,
ouderen vóór
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liet gaan bij het biljarten, op college de beste plaatsen openliet, kamer en
keldervoorraad had beschikbaar gesteld om het geluk der ontgroening te mogen
smaken en daardoor eindelijk ‘mensch’ te worden. Tot zoolang moest de nieuweling
bescheiden, beleefd en rustig zijn, niet meedoen bij pogingen om een college op
stelten te zetten, niet trachten met den hoed over de oogen getrokken den bruteur
te spelen.
Van de gebruiken dezer ontgroenclubs en protectie door ouderen en klaploopers
is heel weinig bekend, ofschoon we wel kunnen raden, dat aan de installatie als
‘oud-student’ een rij vragen en een partij te pas kwam. Wel vinden we in den
Leidschen Spectator der studenten eenige regels, doch deze betreffen uitsluitend
de verhouding tot oudere studenten. Van dezen Spectator, dien we al eens
aanhaalden, verscheen een jaargang in 1774 en het is 't oudste studentenblad, dat
inmiddels geen voortreffelijken indruk maakt tusschen andere spectatoriale
geschriften; de inhoud bestond uit lichtelijk ridicule, gefingeerde brieven en stichtelijke
opstellen, die in 1780 te Utrecht nog eens in herdruk uitkwamen. In 1777 verscheen
bovendien voor korten tijd de Nieuwe Algemeene Spectator der Studenten ‘voor de
studenten in de theologie in het bijzonder’, die evenmin als bewijs van vereeniging
der studenten te beschouwen is.
Toch komt er nu eenige teekening en wanneer we de ontgroenclubs volgen,
komen we vanzelf bij de corpora uit, die zich duidelijk uit deze hebben ontwikkeld.
In dit ontwikkelingsstadium hebben de nieuwelingen het evenwel verre van
gemakkelijk. Van Franeker weten we, dat de ouderen op de kamers groentjes visites
brachten, die meermalen eindigden met handtastelijkheden, waarover de Senaat
omstreeks 1750 enkele malen te oordeel en kreeg, terwijl Bruining, die er in 1784
aankwam, vertelt in zijn Herinneringen, dat men bij de groenen maar binnenstoof
en daarbij de baldadigheid meer dan eens te erg werd. De groen moest in ieder
geval tracteeren en wanneer hij niet meer behoefde te doen dan aan de Deventer
Illustre School, nl. een maaltijd aanbieden, die ruim drie gulden moest kosten, mocht
hij van geluk spreken. Gewoonlijk kwam aan ontgroenen plagerij en een examen
te pas, welk examineeren in elk geval geschiedde in het Latijn, de academietaal.
Op de eerste plaats was het om een partij of geld te doen. Zoo vertelt Bruining van
een zoon van den gouverneur van Berbice, die te weinig Latijn verstond om op de
vragen te antwoorden en daarom eigenlijk geen bul kon verwerven. Maar dan was
er ook niets te innen en niets te drinken! Hij kreeg toen de bul toch, nadat een der
ouderen had opgemerkt: ‘Accipiamus pecuniam et remittamus asinum in pa-
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triam’ . Zoo openlijk als in dit geval kwam men zelden voor de bedoeling uit,
gewoonlijk werd alles gehuld in een waas van geheimzinnigheid en verkocs men
de ontgroening met mysteriën te omgeven. Zoo is van een Utrechtsche ontgroenclub
nog een Latijnsche publicatie van omstreeks 1785 bewaard, die in vertaling aldus
luidt: ‘Wij, Basiliscus met woesten blik dreigend, en Chrysochtus met Canispagus,
en de medicus Geuderius, Barnfeldius met het schrikwekkende gelaat, en de hem
gelijkende Custcrus, wij, vormend het deel der ouderejaars, dat gekozen is om tot
den rang van student te verheffen, maken hiermee bekend, dat wij een proef hebben
vastgesteld, welke ieder moet ondergaan voor ons om zijn bul te verkrijgen. Zegt
het verder’.
Na de eerste sporen laten de ontgroenclubs weinig meer van zich hooren, zoodat
wij ons met dit weinigje aan kennis moeten tevreden stellen, tot omstreeks 1800 de
ontgroensenaten, de clubs in het groot en in vaster vorm, verschijnen - tot groote
ergernis der academische Senaten, aan welke weer titels, namen en vorm worden
ontleend. Naast de ontgroeningsmethoden was dit de reden, waarom de academie
zich tegen deze groensenaten verzette en nog ver in de 19e eeuw corpora het
zonder erkenning moesten stellen. Merkwaardigerwijze - schoon wel verklaarbaar
uit de groote behoefte aan een verzetje - vinden we te Harderwijk reeds een
completen ontgroensenaat in een tijd, waarin elders eerst sprake is van losse clubs
en instuif. Daar bestond in 1749 een Senatus minor, ingericht als de academische
Senaat zelf, die bullen aan ontgroenden uitgaf ‘zeer strekkende tegen de eerbaarheit
in 't gemeen en bijsondere auctoriteit van de Senaat’. Bij navraag bleek, dat zoo'n
bul betaald werd met een tractatie, maar hoe het nu verder ging, blijkt niet, tot in
1765 de Harderwijksche Acta wederom promoties vermelden voor den ‘kleinen
Senaat’, die zich niet aan verboden wenschte te storen. In 1797 prijkt deze Senaat
met den naam Collegium Veteranorum, mogelijk een poging om een der ernstigste
grieven der proffen weg te nemen, die het overnemen der academische benamingen
steeds als een zware beleediging beschouwd hadden. Het laatste teeken van leven
geeft deze vereeniging in 1808.
Inmiddels duiken ook elders Senaten op, want te Groningen deed in 1799 de
Rector mededeeling ‘dat sedert eenigen tijd sommige academieburgers hadden
konnen goedvinden onder zich een Rector en Professoren tot een soort van Tribunal
op te richten, met onderlinge verbintenissen, die zeer nadeelige gevolgen zouden
konnen hebben’. Op de bespreking volgde de aanplakking van een waarschuwing
in het
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‘Laten wij 't geld aannemen en den ezel naar zijn land terugzenden’.
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Latijn, die naar Groningsch gebruik het karakter had van een vriendelijke vermaning,
gelijk aan die in het Nederlandsch van een jaar tevoren, welke als volgt luidde:
‘Sedert eenigen tijd ontwaar zijnde geworden, dat sommige onzer
Akademie-Burgers hebben kunnen goedvinden, om bij nieuw aankomende studenten
zogenaamde ontgroeningsvisites af te leggen, en bij gelegenheid van dezelve zich
zaken te veroorloven, welke met eene welgeregelde samenleving en goede zeden
geenszins overeenkomen, hebben wij het onzen plicht geoordeeld te zijn, zoodanige
daden te keer te gaan en te dien einde verkoren, door eenen, als 't ware Vaderlijken
raad te vermanen, zich zorgvuldig voor dergelijke bezoeken te wachten, en anderen
hunner mede-burgers ongestoord te laten, in die hope en dat vertrouwen, dat
niemand, na deze onze welmening vernomen te hebben, ons het ongenoegen, 't
welk wij door dusdanige handelingen gevoeld hebben, vernieuwen en door deze
onze waarschuwing in den wind te slaan, tot het nemen van andere maatregelen
aanleiding geven zal’.
Te Leiden valt een poging om meer eenheid in de verschillende ontgroenclubs
tot stand te brengen in hetzelfde jaar 1799 waar te nemen. Er waren er een tiental,
elk afzonderlijk werkend en met elkaar concurreerend. De drie grootste daaruit: Intra
Ubique, Duce Minerva en Amicitia vereenigden zich in 1799 tot het Collegium in
Academia Lugduno Batavae Supremum, samengesteld uit de praesides en
assessores der drie Senaten, die bij loting de aankomende groenen onder elkaar
zouden verdeelen om zoo een einde te maken aan de werving. Het Collegium had
het plan zich tot centraal bestuur op te werpen en kende studentenrechten alleen
toe aan de onder zijn toezicht geinaugureerden. Van de overige Senaten bleven
Per Spinas et Rosas en De Lumine Lumen nog eenigen invloed behouden. Een
speciale Senaat voor theologanten Minervae Sacrum, in 1801 opgericht, werd wel
tot het Collegium toegelaten - echter slechts met adviseerende stem - en kreeg alle
theologische groenen toegewezen. Toch was de samenwerking niet bijster goed:
Amicitia ging den baas spelen, Minervae Sacrum voelde zich bij tijd en wijle zwaar
beleedigd, Duce Minerva kwam in verdrukking en ging ondanks het lootsysteem te
gronde, Vis Unita Fortior (oorspronkelijk alleen voor studenten uit de
Generaliteitslanden) werd daarentegen een zware concurrent, die ook onder de
Hollanders ging werken. Het Collegium bood daarom V.U.F. de plaats van het
overleden Duce Minerva aan met gelijke rechten, doch het voelde zich sterk genoeg
om te bedanken voor de eer. Er bleef dus een verbrokkeling
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en in den Franschen tijd zijn daardoor de Leidsche Senaten nog weinig meer dan
ontgroenclubs.
Te Utrecht ontstond op het einde der 18e eeuw (in 1793) de eerste algemeene
studentenorgansatie, de Senatus Veteranorum Glirium, onder de zinspreuk ‘Quo
1)
non nocet arripe’ , die sinds 1799 de grootste bezorgdheid wekte bij de autoriteiten.
Deze Senaat durfde dan ook wat aan tegen de gezagsdragers, stoorde zich aan
geen enkel verbod en plakte als staaltje van durf in 1796 de volgende parodie aan:
Rector en Senatus Veteranorum Glirium. Alle degeenen, die deezen zullen zien
ofte hooren salut - doen te weeten:
Naardien wij in ervaringe gekoomen zijn dat sommige kwaadwillige lieden zig niet
ontzien hebben, den agtbaaren Veteranorum glirium Senatus, niet alleen te lasteren,
maar zelvs de boosheid gehad hebben zig te vermeeten de nieuw aangekoomene
groenen aan te raaden zig tegens de zo nuttige, als nootzakelijke ontgroening te
verzetten. Zo is 't, dat wij (hoe zeer ook inziende, dat deze pogingen vrugteloos
zullen zijn) egter niet kunnen nalaaten hier over onze sterkste verontwaardiging te
betuigen.
‘Gebiedende en ordonneerende, gelijk wij gebieden en ordonneeren bij deezen,
aan alle en een iegelijk, welke in eenige betrekking met deezen Senaat zijn mogte,
deze kwaadwillige 't zij professoren, ouders, gouverneurs, meesters, hospiten,
studenten, of wie het ook zijn mogten, in alle haare charges, ampten, bedieningen,
negotiën, vermaaken, conversatiën ten sterkste te contrarieeren, te hinderen en te
benadeelen, zo in 't openbaare, als in 't heymelijke, verbiedende eenige of de minste
conversatie, familiariteit of gemeenzaame omgang te hebben niet alleen met
henzelve, maar zelvs met diegeenen, welke zig vermeeten met die kwaadwillige te
verkeeren. Aldus gestatueert in onze volle vergadering den 30 September anni
1796.’
Ook te Franeker groeide het groenwezen uit en 't had daartoe alle gelegenheid,
want al had de Senaat inaugureeren op straffe van relegatie verboden, hij liet de
studenten toch liever begaan, zoolang zij het niet al te bont maakten! In het algemeen
maande de Rector slechts de jongelieden bij de inschrijving aan op hun hoede te
zijn voor ontgroenpartijen en beloofde hun zijn bescherming, wanneer zij te veel
door ouderen werden lastig gevallen. De Franeker Senaat trachtte meer door
zedelijken invloed dan door uitvoering der verbodsbepalingen excessen te keeren.
Naast Utrecht en Franeker wordt ook in Groningen het groenwezen
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meer georganiseerd en verdwijnt de activiteit van losse clubs en op eigen
gelegenheid binnenvallende groepjes. In October 1799 hooren we daar van een
zg. Raad der Ouden, die de nieuwelingen voor zich citeerde om ze te examineeren.
Jaar in jaar uit waarschuwt de Senaat daartegen en roept in 1803 zelfs de hulp van
het Departementaal bestuur in, naar het voorbeeld van Leiden, dat reeds steun van
het Departement Holland ontvangen had tegen ‘jeugdigen euvelmoed’, welke bestond
in het oprichten van gezelschappen ‘dienende tot het houden van welkomstmaaltijden
of ontgroenpartijen, of zich onder den. naam of gewaande functie van Rector,
Assessor, Secretaris of Fiscaal, of welke benaming ook eenig gezag aan te matigen’.
Het hielp nog niet en even weinig baatte het verbod van ontgroenen te Franeker,
nadat in 1807 een groen ‘op de meest schandelijke wijze was bejegend.’
De onderdrukking der ontgroensenaten was nu eenmaal niet zoo eenvoudig. Te
Harderwijk vinden we in November 1768 een besluit om ‘de vernietiging van den
Senaat op de sagste, en immediaet dit niet gelukkende, op de sterkste wijze uyt te
werken’. We weten reeds, dat van beide methoden het resultaat nihil was en er
volgen dan ook nog verschillende edicten tegen deze vereeniging, die in de oogen
der professoren alleen maar dienden ‘tot drinken en het plagen van jonge studenten
en gereede aanleiding gaven tot nachtelijk rumoer en twist, waarvan de geheele
stad gewaagt’. Het eenige effect van verboden was haat tegen de hooggeleerden
en vernieling van hun eigendommen op ouderwetsche manier, volgens overbekend
recept. In 1776 uitte zich de wraakzucht door met stampen en schreeuwen een
promotie bij prof. Scheidius onmogelijk te maken. Bij die gelegenheid was van de
deur van de bovenste catheder de knop afgebroken, zoodat hij deze niet kon openen,
en op de onderste lag een zware balk, welke euveldaden enkele veroordeelingen
tot gevolg hadden. Een der slachtoffers van het forum was een zekere Beverley,
die een boete van 75 gulden ging uitzitten en zich daarover heeft gewroken door
Scheidius' reis naar Arnhem onaangenaam te maken, hem na te reizen en op alle
pleisterplaatsen uit te schelden. De faculteit heeft blijkbaar daarna een vervolging
niet aangedurfd, maar te geschikter tijd aan Beverley de promotie geweigerd op
grond van slecht gedrag, waartoe zij gerechtigd was, en hem het consileum abeundi
gegeven. De Senatus minor bleef inmiddels bestaan.
Te Utrecht is heel wat gebeurd eer de Senat Tout-puissant in 1812 ten grave
daalde. In 1807 begon de eindstrijd reeds, toen het ministerie van Politie en Justitie
zich ermee ging bemoeien en inlichtingen vroeg over ontgroenpartijen; de
academische senaat erkende toen er niets
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tegen te kunnen doen. Eerst na de inlijving bij Frankrijk in 1811 zou de zaak radicaal
worden aangepakt en liet de hertog de Plaisance het stadsbestuur weten, dat het
uit moest zijn met de ontgroeningen. De Senatus Veteranorum poogde toen door
reorganisatie de ergernissen weg te nemen en droeg aan zijn curatoren op een
minder aanstoot gevende bul te ontwerpen, met de bedoeling deze te gebruiken tot
de tijd van grooter vrijheid zou aanbreken. Tegelijk deed prof. Heringa zijn best om
scherpe kantjes weg te nemen en te bemiddelen, doch daarmee stak hij zich min
of meer in een wespennest, want hij kreeg o.m. een incident te sussen, ontstaan
om het zoontje van een markiezin, die door den zoon van een der hoogleeraren
nogal hardhandig was ontgroend, en moest daar de plooitjes gladstrijken, wat niet
meeviel!
Toen er na de groote vacantie van 1812 weer duchtig ontgroend werd, moest
zelfs Heringa krachtiger optreden en met spoed, want de stadsregeering zag zich
van hoogerhand gedwongen tot ingrijpen, en Heringa wilde er tijdig bij zijn om minder
prettige maatregelen van die zijde te voorkomen. Doch hoe te beginnen! Een
collega-jurist berichtte hem, dat optreden ingevolge een artikel uit het strafwetboek
niet mogelijk was, doch wel op grond van een vroeger verbod van den gouverneur
en daarop zou het stadsbestuur dus een actie kunnen gronden. Werkelijk kwam er
een schrijven van den maire binnen, waarin met politioneel ingrijpen werd gedreigd.
Heringa probeerde nu nog vóór te blijven, wist de namen van praeses en senatoren
te achterhalen en verhoorde dezen, waarbij zij beweerden, dat er geen groensenaat
bestond, maar alleen een gezelschap Concordia. Hij liet hen nu een verklaring
teekenen, waarbij zij op hun woord van eer beloofden nimmer deel te zullen nemen
aan een vergadering van studenten, welke ten doel had te ontgroenen of te
doctoreeren, of ondergeschiktheid of eenig onthaal van anderen te vergen. Door
een weigering van den een of ander zag hij zich gedwongen nog een steviger middel
te baat te nemen en gaf zoo aan een Rotterdammer den dringenden raad zijn zoon
- een der senaatsleden - weg te halen, omdat deze zich niet naar zijn wenschen
voegde. Dit hielp en aldus zag Rector Coerman zich genoopt nog vóór het einde
van het jaar 1812 den ‘alom beroemde’ Senaat te ontbinden met een lijkrede, waarin
hij erkende, dat de omstandigheden dusdanig werden, dat het voor niemand
raadzaam was langer zijn eigen carrière voor de instandhouding van den Senaat
te wagen, hoewel hij het betreurde, dat dan ‘die heilzame band zo nuttig voor de
aankomende en nog onervaren jongelieden (moest) verbroken worden’.
Over de werkwijze der ontgroensenaten zijn voornamelijk uit Harder-
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wijk, Utrecht en Leiden gegevens bekend geworden. Uit eerstgenoemde plaats zijn
een aantal bullen bewaard en twee aanteekenboeken, loopend over de jaren
1765-1772. We vinden er de namen der‘professoren’ in, de wetten, besluiten, een
promotielijst, inkomsten en uitgaven e.d. De wetten (van 1765 dateerend) in een
der beide boeken, het kladboek, verschillen opvallend van die in het andere in 1771
werden ingeschreven welke veel zachter zijn. In de laatste staat, dat iemand niet
zijn mede-menschen moet beleedigen, integendeel den ander het zijne geven, eer
bewijzen en helpen; zonder dwang moet elk student door overreding lid gemaakt
worden, maar wie weigert zich te laten promoveeren, is wel van allen omgang
uitgesloten. Art. 11-17 vertellen ons, hoe het bij een inauguratie toegaat: de Rector
Magnificus (elke maand opnieuw gekozen) draagt bij die gelegenheid een zwarten
mantel met een bef en een wit gepoederde pruik. Hij wijst een promotor aan en drie
opponenten, tegen wie de doctorandus vier theses uit Justinianus verdedigt als hij
jurist is, anders uit andere geschikte stof. De promotor, in zwarte toga gehuld, houdt
daarna een toespraak. De practijk was evenwel iets minder mooi dan deze
voorschriften. Allereerst was er meer dwang dan overreding om zich aan de depositie
te onderwerpen, en dan was het examen niet zoo deftig als uit de wetten wel zou
blijken, want tegenover de proffen zat de examinandus boven op een tafel met een
nachtspiegel op zijn hoofd en omhangen met een deken, hij kreeg in dit tenue eenige
vragen te beantwoorden, moest bij fouten als straf een paar klappen incasseeren
en toelaten, dat zijn gezicht zwart werd gemaakt. Na het doorstaan der plagerijen
ontving hij de bul en dronken de nieuwe doctor, de Rector en de promotor een groote
bokaal ad fundum en tot besluit van ‘de plechtigheid’ volgde een maaltijd. Bij zoo'n
feestmaal mocht niemand der professoren vóór twaalven of na één uur weggaan
en men werd aangemaand zich dan recht naar huis te begeven.
In het tweede boek (1771) staan ook de wetten voor de doctoren, die niets
bevatten, waaraan de echte Senaat aanstoot kon nemen, want de bepalingen zijn
stuk voor stuk aanmaningen tot goed en ordentelijk gedrag, aanmaningen om niet
te vechten en niets te vernielen. Daarentegen waren de wetten in het kladboek heel
wat minder te waardeeren, want er staat in, dat beleedigingen door burgers
aangedaan moesten gewroken worden, dat men wel geen nachtwakers moest
aanvallen, maar ze toch zoo noodig naar verdienste straffen, dat niemand mocht
belletje trekken, ruiten ingooien of huizen met teer besmeuren ‘nisi necessitate
coactu id fiat’, d.w.z. tenzij het om de een of andere reden noodzakelijk was! Dit
begrip noodzakelijk was uiteraard buitengewoon
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rekbaar en feitelijk geven deze wetten dus de aansporing om bij elke onvriendelijke
bejegening eigen recht te zoeken en er op los te slaan. Tusschen 1765 en 1771 ligt
alzoo een verandering van mentaliteit, een doelstelling van vechtlust doortrokken
eerst, dan meer op gezelligheid en onderlingen bijstand gericht, die misschien aan
persoonlijken invloed van een leider te danken is, of mogelijk ook moest komen
onder druk van boven. Uit de doctorsbullen (gezegeld met Pallas op een wijnvat)
blijkt dezelfde wijziging, immers in 1771 krijgt de gepromoveerde den titel van doctor
in het lus dramaticum et perdramaticum, toegang tot het gezelschap en het recht
om nieuwelingen te onderwijzen, terwijl in het oudere formulier het afgelegde examen
recht gaf om les te geven in de wetenschap van glazen inslaan, bellen trekken,
huizen teeren, wachters aanvallen, soldaten attaqueeren en kippen promoveeren,
waarmee gedoeld werd op de Harderwijksche liefhebberij om hoenders te stelen.
Het hier genoemde lus dramaticum is wat raadselachtig, doch wordt iets duidelijker,
wanneer we in een verhoor van 1808 hooren spreken van lus dramandi en dit
combineeren met een uitlating in een geding van 1772, waarin iemand gezegd heeft,
‘dat hij den professor, zo hij op den postwagen meede kwam, braaf zou foppen en
drammen’. Van Veen concludeerde, in den eersten jaargang van Gelre, daaruit, dat
drammen een ander woord voor foppen was. Nu komt het woord reeds in het oudere
Nederlandsch voor in de beteekenis van lawaai maken en in verband met de zaak
van prof. Scheidius, die de lezer zich nog zal herinneren, lijkt het meer aannemelijk,
dat een bul recht gaf om studentikoos nachtrumoer te maken en anderen lastig te
vallen.
Al te zwaar moet men zulke in een bul gegeven rechten overigens niet opnemen,
het doctoreeren was immers niet meer dan nabootsen en men moest toch in de
een of andere zotternij promoveeren en daarvoor een bul als bewijs geven, nadat
het slachtoffer een operatie had doorstaan. Veel belangrijker dan al die gefingeerde
rechten was voor de ontgroeners de maaltijd en zoo blijkt o.a. uit Utrechtsche
gegevens, dat daar het geven van een ontgroenpartij hoofdzaak was, waarbij de
ietwat vreemd uitgedoste prorector met den Senaat installeerde en de noviet zich
moest bedrinken, tot hij onder tafel schoof. Deze laatste betaalde de partij en werd
geruimen tijd tevoren opgeroepen om te verschijnen en wel per brief. Van die
oproepen is een exemplaar bewaard gebleven, dat als volgt luidt:
‘Den Heer D. de Bonvou vervoege zich den Eersten Maandag 's morgens om 11
uuren van de Maand February bij den Heer Scheltema zonder verzuim’.
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Deze oproep was van 28 November 1812 en dus zeer tijdig, maar er is desondanks
geen gevolg aan gegeven, omdat de Senaat vóór Februari 1813 ter ziele was. De
Senatus Veteranorum Glirium placht dus eenige maanden tevoren den groen op te
roepen om 's morgens te verschijnen. Na een uur wachten werd hij binnengelaten
en werd hem gevraagd of hij een partij wilde geven en gedoctoreerd worden, hetgeen
de meesten niet durfden weigeren ondanks het verbod van den Rector Magnificus.
Van den groen werd nu de belofte gevraagd, dat hij niet verder zou vertellen, wie
hij ontmoet had en wat er was besproken, waarna de ontgroening zelf en de partij
konden volgen. Er werd bij deze gedonderd, hoewel er naar het schijnt geen sprake
geweest is van al te groote ruwheid; alleen tegen de verplichting tot drinken gingen
de bezwaren. Voor in de stad bij hun ouders wonenden was dat een ernstige
hinderpaal, reden om hen van de ontgroening vrij te stellen. De ceremoniën hadden
nl. plaats ten huize van den groen en het is niet denkbaar, dat een bezorgd ouderpaar
daar niet een stokje voor stak en begrijpelijk, dat de oudelui ook niet op de
gebruikelijke luidruchtigheid gesteld waren, temeer omdat er drinkdwang bestond,
ook voor wie eenmaal lid was. Vrijstelling was wel niet geheel onmogelijk, doch
werd uitsluitend verleend op attest van een dokter. Een dier attesten (gedateerd uit
Schoonhoven, 27 September 1809) luidt als volgt:
‘Mijne Heeren, Hoewel ik overtuigd ben 't bijna niet moogelijk is eenen Viridissimum
van wijndrinken te excuseeren, zoo verzeeker ik den Rector en d'achtbaare
Professoren der Senaat Veteranorum Glirium, dat den Heere J.H. Hudig, 'thands
studeerende en noch in duisternis verkeerende, nimmer gewoon is eenige sterke
dranken of wijnen te gebruiken; Ja dat 't hem om ziekten in den gepasseerden jaare
gehad, volstrekt verbooden is; hebbende gelaboreerd aan eene vomica pulmonis;
- Ik recommandeer hem dus Ulieden, en solliciteer zeer met zijne menigvuldige
gebreeken geduld te hebben ....’ Veel drinken was circa 1800 een teeken van vrij
leven en roode wijn was de gebruikelijke drank, welke niet ieder in de gewenschte
hoeveelheden kon verwerken.
Van de niet georganiseerde ontgroeningen weten we uit Groningen iets. Daar
kwam op een avond om zes uur een groepje ouderen bij elkaar op de kamer van
een jongere, zij boden aan hem ‘oud-student’ te maken en stelden het voor alsof
hij met een dobr hen uitgegeven bul gevrijwaard was tegen erger plagerijen van
anderen. De groen begreep al spoedig, waar het om te doen was en liet alvast
enkele flesschen wijn komen. Er werd hem dan een en ander gevraagd uit het
Nieuwe Testament en onderwijl moest hij ‘poenitet’ drinken, d.w.z. zijn glas ledigen
als
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boete na elk foutief antwoord, zoodat hij weldra geen enkel goed antwoord meer
kon geven en de anderen vrij baan hadden om de eene flesch na de andere soldaat
te maken. Zij namen het er dan goed van, want bij een dergelijke geïmproviseerde
partij in 1803 dronken zes ouderen met den groen twaalf flesschen leeg, terwijl de
groen zelf een papier had moeten teekenen en al spoedig met zijn bul buiten de
deur gezet was. Die ontgroenbul was allerprimitiefst dichtgelakt met een
drieguldenstuk en bevatte niets dan een betuiging van vriendschap.
De Leidsche ontgroensenaten stelden een groentijd van vier tot acht weken met
vrij zware eischen en diverse plagerijen, waarna dan een promotie tot student volgde.
Deze verliep - tot groote ergernis van den waren Senaat - ongeveer als een
academische promotie: de promovendus stelde een soort proefschrift samen, dat
aan den gepruikten ‘Rector Magnificus’ en zijn ‘Hooggeleerde Heeren’ werd
voorgelegd en in de vergadering door de ouderen radicaal afgemaakt; daarna volgde
nog een examinatie op de kennis van Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch. We kunnen
ons moeilijk indenken, dat de deftig uitgedoste heeren hierbij altijd hun ernst hebben
bewaard, want deze parodie maakt lichtelijk den indruk van schooltje-spelen op
quasi-plechtige manier met een gewilde deftigheid, die bij de eigenlijke partij al
spoedig verloren ging.
Zeer interessant is een episode uit de mémoires van Carl Anton Wilhelm graaf
von Wedel, die tegelijk Utrechtsche methoden beschrijft en een vergelijking trekt
met Duitsche Burschenmanieren. Von Wedel had twee jaar te Göttingen gestudeerd,
toen zijn vader naar Utrecht overgeplaatst werd en hij moest mee om daar zijn
studiën te voltooien. Deze jurist werd als ieder nieuw aangekomene nauwelijks
gegroet en geen woord waardig gekeurd. De trotsche Duitscher van zijn kant vond
het ook niet noodig aan zijn nieuwe collegegenooten een woord te verspillen; hij
had nl. gehoord, dat te Utrecht wel met vuisten, maar nooit met wapenen gevochten
werd, voelde als oud-Göttinger een grenzelooze verachting voor lieden, die geen
satisfactie gaven, en was van plan zich met niemand te bemoeien om alle aandacht
aan zijn studie te wijden.
Op zekeren dag kwam er een student op zijn kamer, die zich als pedel (van den
Senatus Veteranorum) aandiende en hem gebood voor prorector Brown te
1)
verschijnen . Von Wedel, die bij den titel pedel aan een academiebeambte dacht,
antwoordde: ‘Mijnheer, u bent een student, ik heb u op college gezien; prorector is
professor Arsenius, die mij ingeschreven heeft. Ik geloof, dat u zich een grapje met
mij veroorlooft;

1)

Dit moet geweest zijn S. de Brauw, die op een bul van 1809, berustend in het Corpsmuseum,
als rector voorkomt.
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ik ben echter niet hierheen gekomen om grapjes te maken of mij er tusschen te
laten nemen. Ik verzoek u mij met rust te laten, zooals ik ook anderen het hunne
zal laten’. De ander antwoordde daarop beleefd, dat van scherts geen sprake was
en de Duitscher blijkbaar niet op de hoogte was van de gebruiken aan Nederlandsche
universiteiten. Hij zette hem uiteen, hoe te Utrecht iets was uitgevonden, waarbij
geen bloed behoefde te vloeien en dat doelmatiger werkte dan een duel, n.l. een
eeregerecht, naar het voorbeeld van den academischen Senaat bestaaande uit een
Prorector Magnificus en assessoren. Deze vonnisten alle wangedrag en losten
geschillen op; ieder student gehoorzaamde dezen Senaat en als iemand zoo weinig
zelfbeheersching had, dat hij een ander moedwillig en metterdaad beleedigde, werd
hij gerelegeerd en eerloos verklaard. Dit judicium had - volgens den pedel, en het
zal blijken, dat de persoon van den prorector hieraan debet was - een veel grooter
gezag dan de academische Senaat en er was geen voorbeeld, dat ooit een student
zich aan dat gericht had durven onttrekken. Hij deelde mede, dat deze Senaat van
hoogerhand toegelaten was en zelfs de pseudo-prorector regelmatig contact had
met den echten Prorector om in overleg met hem vrede en rust te bewaren.
Brown was werkelijk een bezadigd en tactvol student in de medicijnen en bij hem
plachten zich de aankomende studenten te melden. Nu de Duitscher dit uit
onbekendheid met de gebruiken had nagelaten, werd hij voor dezen geciteerd.
Von Wedel, inderdaad in geenen deele van de gebruiken op de hoogte, hield
alles wat hij gehoord had voor zonderling en zeker in de praktijk onuitvoerbaar, maar
beloofde den pedel toch binnen een half uur bij Brown te zullen komen. Hij deed dit
ook, evenwel met het vaste voornemen om dezen met brutaal optreden a la Göttingen
te imponeeren, opende dus de kamerdeur haast vóór hij aanklopte, nam zijn hoed
pas midden in de kamer af en legde die op de tafel.‘U wenscht mij te spreken’, begon
hij zonder te groeten,‘hier ben ik’. Brown deed of hij de onbeleefdheid van zijn
bezoeker niet opmerkte en toonde zich zeer verheugd over het bezoek, excuseerde
zich, dat hij niet zelf was gekomen wegens een lichte ongesteldheid, die hem aan
zijn kamer bond en verzocht den bezoeker zóó vriendelijk plaats te nemen, dat deze
zich over zijn Göttinger manieren begon te schamen en zelf ook beleefder werd.
Nu kreeg von Wedel nogmaals een explicatie over het wezen van den
studentensenaat, met de toevoeging, dat de Senaat werd gekozen door de
ontgroende studenten, waarna deze op zijn beurt een praeses of prorector uit zijn
midden aanwees. Om nu aan het gericht iets te
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verbinden, dat de band tusschen de studenten aanhield, waren er feestelijkheden
en daarvoor moesten de groentjes zorgen. Deze meldden zich bij den Prorector
voor ontgroening en opname intra numerum sodalium. Er werd dan een
Zaterdagmiddag vastgesteld voor de plechtigheid, de Senaat riep de leden in een
lokaal bijeen en in hun tegenwoordigheid werd het groentje het examen voor den
titel doctor liberalium artium afgenomen. De nieuwe doctor placht bij die gelegenheid
den Senaat en de genoodigden een souper aan te bieden, beloofde inmiddels strikte
gehoorzaamheid en werd daarna als volwaardig collega-student beschouwd. Bij
het examen werd den groen een narrenkap opgezet en voor elk verkeerd woord
kreeg hij als straf een slag met een houten zwaard.
Tegen een dergelijke behandeling verzette zich de trots van een ouderejaars
Göttinger. Een souper wilde hij wel geven, mits er geen narrenkap aan te pas kwam
en evenmin wenschte hij als noviet den hoed voor eiken oudere af te nemen, tenzij
deze eerst groette. De Rector bracht daarop de zaak in den Senaat, die voor dit
geval een uitzondering maakte en den Duitscher vrijstelde. Daardoor missen wij
helaas in zijn verslag bijzonderheden over het groenexamen, doch daartegenover
bezorgt zijn opvliegendheid ons een aardig kijkje op de discipline, die Brown
handhaafde en het bewijs, dat bij ontbreken van een dergelijk gezaghebbend persoon
de professoren niet ten onrechte voor gevaarlijke uitspattingen bevreesd waren.
Von Wedel werd dus tegen Zaterdagavond zeven uur in het gebruikelijke lokaal
ontboden. Hij werd daar in een slecht verlicht vertrek gelaten en moest wachten tot
hij geroepen werd. Onderwijl hoorde hij boven zich belletjes rinkelen, lachen, zingen,
lawaai en dan weer diepe stilte en rustig praten, een antwoord, gevolgd door geluid
van een houten zwaard. Er werd dus een souper-gever ontgroend. Eindelijk trad
iemand de kamer binnen en verzocht hem te volgen. In diepe duisternis ging het
nu door een paar kamers een trap op en boven gekomen klopte de geleider driemaal
geheimzinnig op een deur.‘Wie klopt?’ klonk een stem van binnen. ‘Een vriend, die
1)
wijsheid zoekt!’ ‘Opent!’ was het antwoord . De vleugeldeuren vlogen open en de
Duitscher keek in een helverlichte zaal, waarin achter een met rood laken bedekte
tafel op

1)

Deze gezegden, en evenzeer het werken met overgang van duisternis tot licht, doen denken
aan invloed van vrijmetselaars-ceremoniën, waaraan ook sommige latere inauguraties
herinneren, aanwijzingen in die richting zijn in Nederland evenwel zeldzaam en men moet de
beteekenis daarvan niet overschatten, bedenkende, dat geheimzinnigheden als 't ware in
den aard van het beestje liggen; in Duitschland daarentegen is loge-invloed duidelijk aan te
toonen.
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antieke leunstoelen zes eerbiedwaardig uitziende mannen zaten in wijde zwarte
toga's met roode bef gehuld en op het hoofd een breed geranden hoed met rood
lint, waardoor de gezichten geheel in de schaduw waren; onder de hoeden uit golfden
lange allonge-pruiken. Aan het boveneinde van de tafel zat een president met een
rimpelig-oud gezicht, zwarte snor en baard en een gouden halsketen. Alleen zijn
roode neus was niet in overeenstemming met zijn overigens eerbiedwaardig uiterlijk.
Tegenover hem zat de secretaris met achter het oor een ganzepen van ongewone
afmetingen om hem duidelijk kenbaar te maken en vóór hem lag een stapel
paperassen.
De president hield nu een rede in een Latijn, dat volgens Von Wedel voor Cicero
niet verstaanbaar ware geweest, doch voor hem wel. Deze rede was een
allervriendelijkst, schoon ietwat hoogdravend welkom, een erkenning van verdiensten,
die uitreiking van den doctorsbul veroorloofden, gevolgd door overhandiging van
een diploma van volleerdheid in drie vrije kunsten. Deze drie waren:
o
1 . Vrouwen te omhelzen, de eerste van alle, zonder welke de wereld ten onder
zou gaan.
o Wijnflesschen te ledigen om het gemoed levendig te maken en de zorgen van
2 .
het gewone leven aan den kant te zetten.
o Ruiten in te gooien,- een kunst van vroolijkheid en noodig om koudbloedigen
3 .
voor inslapen in futlooze traagheid te behoeden.
Voor de eerste kunst was matigheid vereischt, om de tweede lang te kunnen
beoefenen moest de geldbuidel goed bijgevuld blijven - want goede wijn is duur voor de derde was het noodzakelijk de opgewektheid der jeugd te houden. ‘Kortom’,
besloot de prorector, ‘zorg altijd gezondheid, geld en opgewektheid te bezitten en
gij zult steeds een goede doctor zijn’.
Op een wenk kwam nu de pedel met een groote gevulde zilveren bokaal en de
prorector sprak: ‘Geleerde en waardige doctor! Gij hebt verstandig geantwoord en
het doctorsdiploma aangenomen. Nu zijt gij lid van onze vereeniging. Alle
commilitionen, die door ons aangenomen zijn, gaven hun eerewoord om den Senaat
en in het bijzonder den prorector te gehoorzamen in alles, wat wij van hen
verlangden. Dat moet ook gij beloven’. De ‘Geleerde en waardige’ beloofde dit onder
uitdrukkelijk voorbehoud, dat van hem niets bijzonders zou worden verlangd en
beiden dronken nu uit den beker, terwijl de langs den wand geschaarde studenten
luidkeels zongen:
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Io vivat, io vivat, doctoris sanitas!
En poculum amoris, antidotum doloris;
1)
Io vivat, io vivat, doctoris sanitas!

Alle aanwezigen traden nu op von Wedel toe, drukten hem de hand en wenschten
hem geluk met zijn opneming. De Senaatsleden verwijderden zich inmiddels en ook
de overigen daalden de trap af naar een kamer, waar een souper klaar stond en
Brown in zijn gewone plunje wachtte. Allen namen nu plaats, de beide nieuwe
doctores ter weerszijden van den prorector. Eerst werden nu in het Nederlandsch
de tafelwetten voorgelezen, waarvan von Wedel geen woord verstond, en dan begon
de maaltijd.
Het gezelschap was vroolijk, maar het ging er nu op de eerste plaats om de nieuwe
doctores onder tafel te drinken. Het groentje links werd spoedig naar buiten gesleept,
de geroutineerde Duitscher evenwel hield zich kaarsrecht. Alle tafelgenooten hadden
hem al meermalen amicitia toegedronken en hij voelde, dat hij aan de grens van
zijn kunnen was gekomen, toen zijn overbuur Van Es nog eens een vol glas met
hem wilde ledigen, wat hij weigerde, ook na herhaalde uitnoodiging. De Duitscher
vertikte meer te drinken dan hij verdragen kon, wilde wel later eens broederschap
drinken, maar Van Es liet het daar niet bij en noemde de weigering een beleediging,
waarop de ander zich opwond en boos zei, dat hij verder aandringen als een
beleediging voelde. Van Es sprong op, nu woedend en riep heftig gebarend allerlei
in het Nederlandsch, dat de ander niet verstond. Deze meende, dat hij beleedigd
en uitgescholden werd, greep in drift een wijnflesch en slingerde hem die naar het
hoofd. Maar nu sprongen allen opgewonden op, schreeuwend: ‘Hij heeft gegooid!
Hij heeft gegooid!’ Alleen de prorector, bezadigd en bedaard als immer, bleef rustig
zitten, sloeg met zijn houten hamer op de tafel en riep: ‘Ad loca! Silentium!’
Werkelijk werd plotseling alles stil en ging ieder zitten. Nu had von Wedel de
tafelregels geschonden en daarvoor straf verdiend. In

1)

Van dit studentenlied bij uitstek, waarvan de oorsprong nog niet geheel duidelijk is, vindt men
reeds sporen in de 17e eeuw, den tijd waarin liederbrokken door het veelvuldig trekken
gemakkelijk overgebracht werden. Waar het 't eerst gezongen werd, schijnt niet met zekerheid
uit te maken; wel staat vast, dat de definitieve vorm van omtrent 1800 is. Een oudere tekst
is de volgende:

‘Ho! Ho! Vivat
Ho! Ho! Vivat
Fraterna sanitas.
In Poculum amoris
Antidotum doloris
Ho! Ho! Vivat
Ho! Ho! Vivat
Fraterna sanitas.’
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Göttingen had hij ongetwijfeld een duel moeten aannemen, hier moest hij pro poena
de groote bokaal met een liter inhoud ledigen. Ook dat weigerde hij, noemde meer
drinken beestenwerk en wees den beker beslist af. Rustig wees de prorector hem
erop, dat hij satisfactie verschuldigd was, zich aan de straf op het werpen met
tafelgerei had te onderwerpen en, wanneer hij de voorlezing der wetten niet had
kunnen volgen, om uitleg had moeten vragen. De Duitscher bleef evenwel volharden
en er zat niet anders op dan hem den wijn in te gieten. Vier stevige knapen traden
op bevel naar voren om hem vast te grijpen, doch nu raakte de graaf in dollen drift,
sprong van zijn stoel op, greep twee messen, dekte zich voor een rugaanval tegen
den muur en schreeuwde als razend: ‘Wie het waagt mij aan te raken is een schurk
en ik steek hem deze messen in het lijf; ik laat me niet dwingen. Heran, wer courage
hat!’ Verschillenden sprongen op om hem met stoelen tegen den muur te drukken
en de heethoofd wilde uit zijn hoek vooruit rennen om àlles te doorsteken, wat hem
in den weg kwam, toen plotseling weer de hamerslag viel en een stentorstem
dreunde: ‘Ad loca, silentium!’ Weer plotseling algemeene stilte en rust, maar tevens
gespannen verwachting, hoe de bedaarde tactiek nu aller eer zou redden.
‘Mijne Heeren doctoren, blijft zitten tot ik terugkom; en gij, heer graaf, gaat met
mij mee naar de voorkamer; ik wil u alleen spreken’. De heer graaf - niet meer als
doctor aangesproken - bleef met de messen in zijn hand weifelend staan. ‘Neem
de messen maar mee als ge wilt; ik zal u geen gelegenheid geven ze te gebruiken’.
Buiten, in rustiger sfeer, verklaarde de prorector, hoe Van Es niets beleedigends
had gezegd, maar opgewondenheid tot een misverstand had geleid. Hij liet den
graaf de keus naar huis te gaan, maar zich daarmee voor altijd een verblijf te Utrecht
onmogelijk te maken en steeds bloot te staan aan plagerijen en minachting, ofwel
symbolisch de straf te ondergaan en een teug te drinken om zoo het feit der
beleediging te erkennen. Deze op vriendelijken toon gezegde woorden maakten
indruk, de graaf zag de onzinnigheid van zijn eigen gedrag in en stemde toe. In het
gezelschap teruggekeerd gaf hij zijn ongelijk toe, vroeg excuus en bood aan terstond
amicitia te mogen drinken, hetgeen Van Es uitstelde tot den volgenden dag. Daarop
ging het gezelschap weldra in vrede uiteen.
Buiten de Senatus Veteranorum, die, zooals hier wel overduidelijk bleek, haar
bloei aan den persoon van den prorector te danken had, bezat Utrecht nog
gezelschappen van anderen aard. Van 1800 tot 1807 was er in den noordwestelijken
hoek van het Domplein societeit bij
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Andries Bart, waarvan nog een notulenboek bewaard is gebleven, met een reglement
van 5 Februari 1800, dat een bestuur van drie commissarissen, een thesaurier en
een secretaris noemt. Ook niet-studenten konden lid zijn, doch tot geen hooger
getal dan zeven, hieronder niet begrepen de afgestudeerde oud-leden. Deze soos
had een knecht, die een gratificatie van 20 gulden ontving, nadat een voorstel om
een stuiver per lid wekelijks te doen ontvangen en voor hem buis en rok te laten
maken, was afgestemd. Hij inde de contributie van zes stuiver per maand, terwijl
sinds Januari 1801 in Februari en October Fl. 1.80 betaald werd.
Tegelijk bestond er een societeit Concordia, die in October 1801 in de bij Bart
gevestigde opging. Als lid konden nu twaalf niet-studenten toetreden. Concordia
was zuinig en betaalde in 1803 niet meer dan Fl. 3.60 voor nieuwspapieren, maar
het had ook geen groot aantal leden, in Januari van genoemd jaar nog tusschen de
40 en 50, terwijl de grootste helft in de daarop volgende maanden bedankte. Blijkbaar
was de animo niet groot en de kastelein klaagde dan ook over de geringe
verteeringen, zoodat hem een gulden per lid toegelegd moest worden. Het
societeitslokaal, een zijvertrek van het café, werd het meest bezocht door niet-leden,
vooral officieren van het garnizoen, niet omdat het de studenten-societeit was, maar
omdat 't lokaal het beste van het huis was en zij het doodjammer vonden, dit zoo
weinig gebruikt te laten. Daarom werd een papier op de deur geplakt met het verzoek
aan nietleden om buiten te blijven. Of dit veel geholpen heeft, blijkt niet, maar het
deed er ook niet veel toe, want op 10 November 1807 sluiten de notulen met de
mededeeling, dat het bezoek te gering werd; de kastelein kreeg meubilair en kasgeld,
met uitkeering van 60 gulden voor den knecht.
In het laatst der 18e eeuw beginnen gezelschappen voor litteraire
gedachtenwisseling te ontstaan. Tevoren waren studenten opgenomen in
burgerkringen, zij begonnen nu zelf cercles te vormen. Amsterdam is daar het sterkst
in, te Utrecht vinden wij vóór 1814 slechts een spoor van een leesgezelschap in
1798 en dan in 1810 het Collegium Themis, het oudste gezelschap. In 1811 richtten
Kist, Royaards e.a. een letterkundig gezelschap op in overleg met Prof. van Heusde,
dat den naam kreeg Historia Duce, maar na twee weken al veranderde in Utilitatis
Ergo en eindelijk in Utile Dulci. De disputen-stad Amsterdam heeft al vóór 1773
Musis et Patriae gehad, waar zeker tusschen 1773 en 1776 historische
verhandelingen zijn gehouden. In 1792 werd ‘Nut en ontspanning’ opgericht, in 1793
vereenigd met ‘Tot vermeerderen van kundigheid’ onder den naam ‘Tot nut en
uitspanning’. De leden van dit gezelschap schreven onderling prijsvragen uit, de
zilveren medaille
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werd in 1794 toegekend aan een verhandeling ‘Over het toenemen der weelde in
Nederland’.
Deze gezelschappen hebben niets met gezelligheidsleven te maken, het zijn
vriendenkringen met een beperkt aantal uitgezochte leden, die bijeenkomen om te
werken. Nog vóór 1800 ontstaan er zoo onderscheidene van deze voor Amsterdam
zoo kenmerkende disputen. In October 1796 wordt opgericht ‘Du choc des sentiments
et opinions, la vérité jaillit et s'échappe en rayons’, een werkgezelschap uitsluitend
voor juristen en de bloem van het college omvattend. Karakteristiek is voor dergelijke
gezelschappen, dat zij zich een heel wetboek aan regels vormden en een uitgebreid
boetestelsel formuleerden. De minutieuse wetten van Du choc zijn een voorbeeld
geworden, dat getrouw is nagevolgd.
Leden van Du choc waren de zeven oprichters, wier werk bestond in het opstellen,
verdedigen en bespreken van theses, waarvoor eiken Donderdag een bijeenkomst
werd gehouden ten huize van den defendent. De vier op hem in orde volgende
leden moesten opponeeren in het Latijn en praeses was de vorige defendens, die
oplette, dat niemand korter dan een kwartier en langer dan twintig minuten
opponeerde, en ieder boete oplegde, die ontijdig in de rede viel. Vaste functies
waren daarentegen die van fiscaal en wethouder, die echter on hun beurt ook
presideerden. De fiscaal maakte de beurtenlijsten op en inde de boeten; op zijn
beurt kon hij bekeurd worden door den wethouder. Boeten waren er in groote
verscheidenheid, van te laat komen af met 5 st. 8 p. tot een gulden toe. Minutieus
was dit geregeld in het definitieve reglement van October 1797, dat 125 artikelen
bevatte over vijf titels verdeeld met een toevoegsel van interpretatiën en explicatiën.
Lid kon alleen worden hij, die reeds ten minste een jaar aan het Athenaeum rechten
studeerde en bij volstrekte meerderheid van stemmen werd uitgenoodigd. Wie een
jaar werkend lid was geweest, kon honorair worden bij vertrek en dan alle
vergaderingen bijwonen, doch niet het potverteeren, waarvoor een niet onaanzienlijk
bedragje aanwezig was, want de boeten liepen in een jaar tijds op tot een aardig
sommetje, dat bij een tochtje naar Kennemerland, Driebergen of Amerongen werd
verteerd. Een enkele maal werd een zeiltochtje gemaakt, zooals in 1798. De verdere
artikelen regelden uiterst nauwgezet het disputeeren, voorlezen van verhandelingen
en declameeren. Seminaristen (de ‘provincialisten’) werden door de ‘aristocraten’
uitdrukkelijk buitengesloten, want die twee groepen hoorden in stand niet bij elkaar
en hadden ook als resp. van platteland en stad afkomstig te veel verschillen.
Choc heeft gewichtige onderwerpen behandeld, disputeerde over Kant,
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over handelsvrijheid, over de denkbeelden van Rousseau, over Fichte,
philosopheerde over billijkheid, hoorde een verhandeling over ‘het dubbelzinnig
recht en het recht der noodzakelijkheid’, maar zette ook gedichten, tooneelspelen
en reisverhalen op het program. A.R. Falck vertelde bijv. van Parijs, waar hij in de
Bibliothèque Nationale boeken in open kasten zonder kettingen had zien staan,
voor een Nederlander nog iets ongewoons.
Een pendant van Choc was het in November 1798 opgerichte dispuut ‘Litterarum
Studia Amicitia Vinculum’ eveneens voor juristen met het doel het Romeinsch recht
te bestudeeren en verder om wetten te expliceeren. Het ledental was tot acht beperkt
en ook hier was een uitgebreid wetboek met boetenstelsel aanwezig om de kas van
den quaestor te vullen.
Voor een rustig lid was zoo'n dispuut goedkoop: het kostte niets aan wie geen
boeten opliep tenzij op den avond, waarop hij gastheer was. De uitgaven waren
dan ook beperkt tot enkele guldens per jaar voor schrijfgerei, behalve in jaren van
wetswijziging, waarin uitschrijven en binden 20 à 30 gulden kostten. De rest in kas
- gewoonlijk omstreeks 90 gld. - werd op den jaarlijkschen tocht verteerd. Dat was
de eenige gezelligheid, welke de leden zich gunden; voor het overige was het hard
werken voor deze selecte kringen. Want select waren ze beide, omdat alleen de
knappe koppen werden uitgezocht, ofschoon daarnaast een deballotage-systeem
het mogelijk maakte een om andere redenen door de ‘aristocraten’ niet gewenschten
studioos door uitkoop te wippen.
Zoolang deze twee gezelschappen op hetzelfde terrein naast elkaar werkten,
bestond het gevaar dat beide denzelfden candidaat stelden en om hem vochten;
daarmee begint het fleuren, vooral bij Choc, dat leden verloor in 1799. De beste
oplossing was dan ook de vereeniging van beide in 1808 tot Vigemus Concordia,
dat tot 1859 heeft bestaan en in twee secties theses, verhandelingen, quaestiones
en casus positiones behandelde. Deze secties waren weer gesplitst in oud en jong,
welke driemaal per jaar gemeenschappelijk vergaderden.
Na 1800 zijn nog meer gezelschappen opgericht: Ingenium Acuunt Artes Amicitiam
Alunt, het meest vooraanstaande, in December 1802, Musis Studiis Que Dicatum
in 1807, Industria Et Concordia in 1807, verder speciaal voor Oostersche talen Literis
Orientalibus Sacrum in 1806 en Eigen Tabak En Bollen Om Niet in 1814 voor
Westersche talen.
I.A.A.A.A., dat later in A.M.I.C.A. is opgegaan, vergaderde eiken Vrijdag om vijf
uur met den gastheer als president, die voor woordenboeken moest zorgen, besprak
verhandelingen en theses, las en verklaarde werken (niet taalkundig, doch wijsgeerig)
en dat alles op
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elke vergadering; aan het slot der bijeenkomst werd nieuwe stof uitgezocht, een
opstel opgegeven en als er nog tijd over was vóór de sluiting om negen uur las men
een deel uit een of ander werk. Actualiteit was er zelden, maar men werkte hard.
De installatie werd steeds meer verzorgd en kennismaking moest daaraan
voorafgaan. De uitgezochte novieten legden daartoe in hun eerste jaar bezoeken
af bij dispuutleden en werden dan plechtig ingeleid op een bijeenkomst om half vijf.
De president droeg voor die gelegenheid een driekanten hoed om de plechtigheid
te vergrooten, allen kwamen in 't zwart en er werden statige zegewenschen
uitgesproken. De noviet moest een schriftelijke verklaring onderteekenen in geen
ander dispuut te zullen gaan en niets uit de vergadering verder te vertellen. De
praeses hield een redevoering met den hoed op en tenslotte was er een feestmaaltijd.
Van de overige disputen kunnen we niet stuk voor stuk de wederwaardigheden
nagaan, enkele bijzonderheden vallen echter op. Zoo had M.S.Q.D. meer
voordrachten en begon het eerst met contributie (eerst 6 st., sinds 1813 2 gld. voor
ouderen en voor novieten resp. 8 st. en 4 gld.) L.O.S. was een academie in het
klein, geen dispuut doch zuiver studieclub, maar met weinig kracht en bij aanspraken
vol zinlooze loftuitingen. Daarentegen was Etebon een fiks en gespierd gezelschap,
waar een donderjool bij paste.
Groei naar meer samenhang en verband in de studentenwereld blijkt ook uit het
in gebruik komen van faculteitskleuren in de tweede helft der achttiende eeuw,
waarvan reeds iets bleek bij de groote optochten en de eerewachten. De bronnen
over deze plechtige gelegenheden vermelden ze telkenmale. Daaruit putte Mr. H.
Waller de stof voor een bijdrage in Vredenburch's Schets van het Utrechtsch
Studentenleven, waaraan we hier een en ander ontleenen. Waar deze kleuren
vandaan komen, weet Mr. Waller niet te zeggen, hij kan alleen opmerken, dat de
oorsprong in het duister ligt, zooals bij zoo vele studentengebruiken; ze verschillen
aan de diverse hoogescholen, komen ook buiten de latere corpsen voor en zijn niet
in den loop der jaren aan een en dezelfde academie gelijk gebleven. Wij behoeven
ons evenwel bij de uitspraak van dezen expert niet zonder meer neer te leggen en
kunnen toch een plausibele verklaring naar voren brengen. We weten, hoe de
kleuren in optochten voorkomen, we weten ook, dat er een duidelijke afscheiding
tusschen de faculteiten bestond, o.a. bij het oprichten van gezelschappen, maar
ook wanneer bij een gelegenheid niet de geheele academiewereld tegenwoordig
kon zijn, doch slechts vertegenwoordigers werden gezon-
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den. Dan ging niet een twaalftal, willekeurig uit het totaal gekozen, maar enkele
theologen, enkele juristen enz., elk bewust vertegenwoordiger van zijn faculteit. Het
lijkt ons zeer aannemelijk de verklaring nu aldus te stellen dat de studenten, bij
plechtige gelegenheden in feestcostuum aanwezig, zich naar hun faculteit wilden
doen kennen en dit deden door een cocarde of strik in een bepaalde kleur op den
hoed te bevestigen. Die kleur behoefde dan ook niet voor elke gelegenheid dezelfde
te zijn en werd overal verschillend uitgekozen, zoodra de behoefte eraan zich
voordeed, hetgeen uit het volgende ook blijkt.
Het eerste spoor van onderscheidingskleuren vinden wij te Utrecht in 1736 in het
‘Omstandig en naeukeurig Verhael’ der feestviering van dat jaar. De ontvangen
gedenkpenning werd toen ter onderscheiding van de burgerij om den hals gedragen
aan linten van verschillende kleuren. Die kleuren worden niet verder genoemd en
het is mogelijk, dat zij dezelfde waren als die der cocardes, waarin de stadskleuren
waren verwerkt. Het tweede eeuwfeest van Leiden geeft duidelijker aanwijzing.
Toen kwamen de studenten bijeen, ieder in de gehoorzaal van zijn eigen faculteit
met strikken aan hoed en degen, zwart voor theologen, rood voor juristen, groen
voor medici en wit voor de philosophen. Bij de ontvangst der Prinses te Franeker
in 1785 vinden we cocardes: ‘Wit was de kleur gekozen door die in de
Godgeleerdheid zich oefenden; rood, Rechtsgeleerdheid, groen, Geneeskunde en
licht blauw, Wijsbegeerte en Fraaie Letteren’. Te Utrecht werd bij de beraadslaging
vooraf voor de festiviteiten van 1786 besloten ‘tot het dragen van zijden cocardes
aan de hoeden en strikken aan de degens, onder bepaling van de onderscheiden
koleur van elke faculteit’. Door cocardes, strikken en de linten, waaraan de ontvangen
gedenkpenning hing, waren de studenten op 31 Mei naar de vier faculteiten
gekenmerkt: theologen rozenrood en wit, juristen donkerrood en wit, medici
hemelsblauw en wit, letteren korenblauw en wit. Groningen's tweede eeuwfeest van
1814 toont faculteitskleuren in de maskerade, waarin een student in de
godgeleerdheid een blauw vaandel droeg, een jurist een wit, en een litterator een
groen vaandel.
De kleuren zijn later in de meeste corpswetten overgenomen. Ze komen dan voor
bij rouw, aan de bullen van lidmaatschap, aan baretten, op rijpartijen, doch vooral
officieel bij het in onbruik geraakte funus. In het hier volgende overzicht vinde men
ter vergelijking de kleuren aan de verschillende academiën en hoogere scholen in
den loop der tijden bijeen.
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LEIDEN
Febr. 1575

FRANEKER
Juli 1585

GRONINGEN
Aug. 1614

1775

1785

1814

Theologanten

zwart

wit

blauw

Juristen

rood

rood

wit

Medici

groen

groen

rood

Phil. en Litt.

wit

licht blauw

groen

Jaar van stichting
van het Corps:

Maart 1839

Godgeleerdheid

zwart

Jaar van stichting
der academie:

Rechtsgeleerdheid rood

Sen. V.A.P. Febr.
1815

opgeheven

blauw

decreet 1811 K.B.
1843

wit

Geneeskunde

groen

rood

Wis- en Natuurk.

blauw

geel

Lett. en Wijsbeg.

wit

purper

Jaar van stichting
der academie:

AMSTERDAM
Jan. 1632

UTRECHT
Maart 1636

HARDERWIJK
April 1648

1786
Theologanten

rozenrood

1772

Juristen

donkerrood

rood
1807

Medici

hemelsblauw

lichtblauw
1768

Phil. en Litt.

korenblauw

blauw

Jaar van stichting
van het Corps:

Mei 1851

Sen. Vet. Febr.
1814

Godgeleerdheid

wit

rose

opgeheven

rood

decreet 1811 K.B.
1818

Rechtsgeleerdheid rood

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

Geneeskunde

geel

groen

Wis- en Natuurk.

paars

geel

Lett. en Wijsbeg.

blauw

donkerblauw

(naar Mr. H. Waller)
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De corpora
't Was eenvoudig de 17e en 18e eeuw in één adem te behandelen, de
overeenkomsten zijn immers grooter dan de verschillen, ze hangen aan elkaar,
loopen in elkander over in een geleidelijken boog, ze zijn meer verticaal dan
horizontaal deelbaar en in het raam van het eerste blijkt tusschen de evenwijdigen
de verandering en ontwikkeling afdoende aan te geven; beide eeuwen hebben te
veel gemeen om ze door een streep te scheiden en slechts enkele tafereelen uit
de eerste tijden zijn later vervangen door een ander schilderij.
Met het einde der 18e eeuw gaat het flauwe tempo van evolutie echter over in
een sneller rhythme, met sprongen en mijlpalen hier en daar. Het studentenleven
ondergaat veranderingen, die het - met den tusschenvorm der ontgroensenaten scheiden van vroegere eeuwen, het organiseert zich in de corpora, de vereenigingen,
waarin eerst - een halve eeuw lang - alle studenten zich laten inlijven, om daarna
den vat te verliezen op de groote massa, welke de collegezalen bevolkt sinds de
wet op het Hooger Onderwijs den gymnasiasten van 1876 af 't monopolie ontneemt
en ook de H.B.S.ers in steeds grooter getale toestroomen; het eng gesloten kringetje,
dat immer hoogere financieele eischen stelt en zich niet spoedig aanpast aan de
eischen van het nieuwe leven, verliest de mogelijkheid om allen te omvatten, die
een anderen koers verlangen, buiten de corpora blijven en eigen vereenigingen
stichten, in welke de geringere behoeften en afzonderlijke wenschen bevrediging
vinden. Er voltrekt zich een ommekeer èn in het onderwijs èn in de mentaliteit, die
den jongsten tijd van de eerste helft der 19e eeuw afscheidt. Daarmee is een
horizontale lijn gegeven.
Met de vorming van een nieuwen Staat, het Koninkrijk der Nederlanden, met het
ontwaken uit den Franschen tijd, vinden we het universitair onderwijs innerlijk
onveranderd terug met alle nadeelen van dicteercolleges uit overjarige vergeelde
aanteekeningen door de proffen aan huis in een sombere achterkamer tegen betaling
van college-gelden ten bate van eigen beurs in ieder jaar eendere parten
opgedreund.
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Slechts de franje om de academie is verdwenen; de tijden zijn voorbij, waarin men
van overheidswege studenten trachtte te lokken of te behouden door vrijdommen
en voorrechten en hen onder afzonderlijke rechtspraak stelde. De weinige
tegemoetkomingen worden nu van particuliere zijde gegeven in den vorm van
reductie op entrees en eigen banken in kerk en schouwburg.
In 1815 vinden wij instellingen van hooger onderwijs terug, waar we die vroeger
verlaten hebben, doch ten deele in rang gedegradeerd. Leiden heet nog steeds de
Alma Mater, daarop volgen Utrecht en Groningen; Franeker's academie is
teruggebracht tot den rang van athenaeum en staat gelijk met Amsterdam, Harderwijk
en Deventer, terwijl het de bedoeling was ook in de overige provinciën een dergelijk
centrum van hooger onderwijs te stichten. Die athenaea - het Amsterdamsche
uitgezonderd - bleken geen levensvatbaarheid te bezitten, ze misten de bekroning,
het jus promovendi, zij mochten ten hoogste vijf hoogleeraren hebben ter inleiding
in de diverse takken van wetenschap en waren niet meer dan een voorschool der
academies. Wie daar studeerde, moest weldra naar een der drie universiteiten om
zijn studie te voltooien en ging daarom liever terstond naar een dier drie, tenzij hij
toevallig in een athenaeumstad woonde en daar zoolang mogelijk bleef om kosten
te sparen. Het is duidelijk, dat alleen in een groote stad als Amsterdam zoo'n halve
academie kon gedijen en in de overige steden de toestand somber was: weinig
studenten en te geringe geldmiddelen om er wat goeds van te maken. Harderwijk
bezweek reeds in 1818, Franeker kon het iets langer volhouden - wijl om het roemrijk
verleden daar onderwijs in de medicijnen was toegelaten en er
plattelands-heelmeesters werden opgeleid, die in twee jaar leverbaar waren - en
werd in 1843 opgeheven, Deventer verdween officieel in 1876; daartegenover
verheugde zich het Amsterdamsche athenaeum in een zoodanigen toeloop uit de
eigen stad, dat in 1876 uitbreiding tot universiteit mogelijk was.
Bij onze beschouwingen hebben wij dus weldra slechts rekening te houden met
drie universiteiten en één athenaeum. Daarnaast komt evenwel een nieuwe figuur
opduiken. Te Delft werd in 1842 een school gesticht voor de opleiding van ingenieurs
en een school om zich te bekwamen tot de functie van Oost-Indisch ambtenaar.
Aanvankelijk was het een zeer zuinig werkende instelling, waar het leeraarschap
niet meer dan een bijbaantje was, jongens van 15 à 16 jaar op ‘college’ zaten en
een surveillant over het eerste jaar de herriemakende ‘heeren’ opteekende, wier
ouders elke drie maanden een rapport omtrent vorderingen en gedrag thuis
ontvingen. De Delftsche ‘student’ was dus voor-
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loopig nog scholier onder de plak; zijn school werd in 1864 hervormd tot de
Polytechnische en in 1905 tot de Technische Hoogeschool.
Vóór 1814 bleken de studenten neiging te vertoonen om zich aaneen te sluiten,
hoofdzakelijk met het doel om nieuwelingen te ontgroenen. Daartoe opgerichte
senaten werden door de academische overheid tegengewerkt en onderdrukt, doch
zij duiken weer op, zoodra de kans schoon is en gaan zich sneller of langzamer
ontwikkelen tot een corps, een vereeniging, die tracht alle studenten te omvatten,
hun belangen behartigt en gezellig verkeer onderling bevordert. Zoo kwam te Utrecht
in 1814 weer een ontgroensenaat op het tapijt, die zich Senatus Veteranorum
noemde, een reglement vaststelde en hen, die zich aan zijn gezag wilden
onderwerpen, tot ‘doctores’ promoveerde met dezelfde gebruiken als de vorige
Senaat, waarvan de laatst overgebleven leden nu als oprichters fungeerden. Deze
Senaat bestond uit tien ‘professoren’ (ergernis voor de echte professoren!) en twee
pedellen. Dit twaalftal organiseerde de ontgroenpartijen en vulde zichzelf aan uit
drietallen, welke de doctores het mochten voorleggen; dat was het eenige, wat deze
te zeggen hadden over die vergadering van deftig gepruikte en witgebefte heeren,
tot wier bijeenkomst slechts curatoren (oud-‘professoren’) toegang hadden.
Te Leiden ging de aaneensluiting van ontgroenclubs en groei tot een corps
langzaam verder. Het collegium slaagde er in 1815 in met Vis Unita Fortior tot een
accoord te komen en daardoor zijn macht te vergrooten. Voorloopig ontbrak nog
een wetgeving en was de toestand vrij onzeker, doch dat kon verbeteren, zoodra
de omstandigheden gunstiger werden. Er was nl. evenals elders bij den terugkeer
van Napoleon een studentencompagnie gevormd, die eenige maanden dienst deed,
doch geen gevechten meer meemaakte. Terwijl nu het leven te velde overal
kameraadschap en corpsgeest bevorderde, bleek het te Leiden een splijtzwam: de
strijders toonden bij hun terugkeer diepe minachting voor de thuisblijvers, waarvan
tweedracht en kloppartijen het gevolg waren, een tweedracht tusschen het collegium
en de daar buiten staanden, omdat de oudstrijders daar de macht in handen hadden.
Te Groningen alleen waren de omstandigheden ideaal, want de viering van het
tweede eeuwfeest had geestdrift gewekt en de behoefte doen gevoelen aan een
blijvende ordening der studentenmaatschappij, en werkelijk werd in Februari 1815
een senaat gevormd, waarvan de eerste ab-actis schreef: ‘De ondervinding, reeds
lang het nut en de noodzakelijkheid van het aanwezen eener Senaat hebbende
doen gevoelen, .... hebben eenigen der oudste studenten, uit de drie respective
faculteiten, zich vereenigd
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om eene dusdanige inrichting daar te stellen, welker werkzaamheden zouden
bestaan in de regten der studenten te handhaven, en de ontgroenpartijen, welke
tot nog toe aan geene regelen gebonden waren, te bestieren’.
Het corps, door dezen senaat bestuurd, heeft zich het vroegst in den huidigen
vorm ontwikkeld en kreeg den naam Vindicat atque Polit. Volgens Jonckbloet is
deze spreuk aldus gevonden: Bij de feesten van 1814 was er een illuminatie met
een chassinet, waarop de academie werd voorgesteld als een vrouw met in de
1)
rechterhand een vijl en een band, waarop de woorden: ‘Detrahit atque Polit’ . Deze
waarheid heeft men nu op de vereeniging toegepast en aan de vijl het zwaard
toegevoegd; de beide voorwerpen voert V.A.P. nog altijd, overkruist en doorvlochten
met een band, waarop de spreuk staat, in het zegel. De Senaat V.A.P. bestond uit
14 leden - derdejaars en ouder, waardoor de philosophen er buiten bleven - door
de drie faculteiten groepsgewijze gekozen.
Eigenlijk was er in 1815 nog geen corps in den tegenwoordigen zin, maar een
gekozen senaat, die als vertegenwoordiger en regelend optrad - in hoofdzaak bij
ontgroenpartijen, doch weldra begint de evolutie en reeds in 1817 wordt gesproken
van ‘eene blijvende commissie op directie uit en door de studenten gekozen, ten
einde ten allen tijde waar het de eer, het genoegen of het aanzien van het ligchaam
der studenten geldt, zonder ophouden werkzaam te zijn’. Inmiddels zijn vrijwel alle
studenten aangesloten en ontgroenen door afzonderlijk staande clubjes is hooge
uitzondering geworden. De nog afzonderlijk bestaande miniatuurvereeniging Libertas
et Constantia ging in 1820 tot V.A.P. over, waardoor dit corps alle studenten omvatte
behalve de Oost-Friezen, die zich in 1823 in vrede afscheidden tot de
Landmannschaft de Upstallboom, welke met Vindicat een tractaat van vriendschap
en erkenning sloot, terwijl beide over en weer elkaar bij plechtigheden en festiviteiten
assisteerden, tot de opheffing van de Landmannschaft in 1841.
Vindicat was daarmee spoedig een hecht en algemeen erkend corps, waarop de
broederen aan een oudere academie jaloersch konden zijn; wel was Groningen's
corps voortgesproten uit ontgroenclubs, doch de nadeelen aan deze geboorte
verbonden verdwenen al spoedig en de rustige ontwikkeling en geleidelijke groei is
immer gepaard gegaan aan een aanpassingsvermogen, dat tallooze elders
voorkomende moeilijkheden daar deed achterwege blijven. Groningen was den
noodzakelijken loop der dingen meermalen een stap voor, was soepel, verzette
bijtijds de bakens en trachtte nooit de zalige mos en heilige huisjes tegen de

1)

‘Zij ontbolstert en polijst.’
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eischen van het leven in te handhaven; menig corps had daar een voorbeeld kunnen
zoeken en bij navolging zich tal van moeilijkheden kunnen besparen.
Natuurlijk gebeurde dit niet en met name Leiden zou niet Leidsch geweest zijn,
wanneer het niet in plaats daarvan een eigen weg gekozen had, die tot de hoogste
regionen moest leiden, maar vol doornen en hindernissen bleek te zijn. Leiden
streefde niets meer of minder na dan het oppertoezicht over alle senaten en diende
zich sedert 1813 aan als ‘Collegium Omnium in Belgio Senatuum Supremum’!
Alvorens die hooge vlucht te volgen, gaan we evenwel eerst in Leiden zelf op
onderzoek uit. De tot het collegium verbonden ontgroensenaten blijken dan in eigen
huis minder baas te zijn dan zij elders wilden worden, hun gedrag kenmerkte zich
inmiddels wel jaren lang door hooghartige aanmatiging en zij vormden een exclusieve
aristocratie, die slechts aan enkele bevoorrechten een functie gunde en voorloopig
de groote meerderheid der studenten op een afstand hield, tenzij om hen op een
partij te plukken.
Wanneer daarmee de heerschappij gevestigd moest worden, was het succes wel
heel gering, want het aanmatigend optreden schiep vijanden met rijen, waaruit zich
in 1818 een bewuste oppositie losmaakte in den vorm van een genootschap
Concordia. Dit richtte terstond een directen aanval op de z.g. ‘conspiratie’, den
aanhang van het collegium, die een kliek vormde, waarvan het doel niemand geheel
duidelijk was, doch die beweerde zich uitsluitend bijeen te groepeeren om tot de
uitgave van een almanak te komen. (De eerste almanak is niet uit deze
‘samenzwering’ voortgekomen en verscheen reeds in 1815). De naam Concordia
klonk verleidelijk, maar het eerste doel was nog niet vereenigen, doch vernietigen,
absoluut en grondig collegium en senaten onthalzen. Dat kon het gezelschap niet
bereiken, doch wel heeft het den stoot gegeven tot verbeteringen, de conspiratie
werd ontbonden en het collegium moest de oude politiek opgeven volgens welke
het slechts degenen tot ontgroening toeliet, die het aangenaam waren. De tegenpartij
werd zoo machtig, dat de ongeregelde toestand een einde moest nemen en een
grondwet door het collegium ontworpen werd. Schijnbaar bleef de oppermacht
onaangetast: ‘onder deze Senaten alleen zal 't regt berusten om nieuw aankomenden
1)
tot leden van het Corps studenten aan te nemen .... Een iegelijk aan deze Academie
komende en geen bul van eenen door het Collegium erkenden Senaat kunnende
produceeren,

1)

Onder corps studenten verstaat men in dien tijd vooral het geheel der studenten aan een
academie, nog niet de vereeniging; de zin bedoelt dus het ontgroenen en tot werkelijk student
maken.
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is groen’. In werkelijkheid was dit een capitulatie, een nederlaag, want iedere groen
kon nu op dezelfde voorwaarden een bul krijgen. En daarenboven: tijdens de twisten
waren voor het eerst alle studenten in faculteitsvergaderingen bijeengekomen om
maatregelen te bespreken, welke aan de verwarring een einde konden maken en
uit deze bijeenkomsten vloeide hoofdstuk I art. 1 der wetten van 1818 voort: ‘Bij den
aanvang van elk Academie-jaar zal er bij iedere faculteit een voorzitter verkozen
worden’; er kwamen dus faculteits-praesides, nu werkelijke vertegenwoordigers van
het Corps studenten in den ouden zin van het woord, waarmee groei tot een corps
in de hedendaagsche beteekenis mogelijk werd. Met deze praesides had het
collegium voortaan ter dege rekening te houden en het vond daarin mededingers,
die het niet meer de baas kon worden. Er waren nu ‘wetten voor het Corps studenten
aan de Leydsche Hoogeschool’, voor iedereen bindend, volgens welke het collegium
allen vertegenwoordigde, doch nog zonder een eigenlijk corps, een vereeniging te
vormen. Men begrijpe de speling met de beide beteekenissen, welke men aan het
woord corps kan hechten: het Leidsche corps was in 1818 slechts in zooverre met
dien naam aan te duiden als men ook van het ambtenarencorps kan spreken,
waarvan de leden geen lid van hun vereeniging behoeven te zijn. Voor een complete
vereeniging waren de wetten ook onvoldoende en mede daardoor is het aan het
toenmalig collegium niet gelukt om leiding te geven aan de studentenmaatschappij.
Hoofdzaak is intusschen, dat het besef van eenheid groeide; in 1839 zou ook de
goede vorm volgen en het Leidsche corps definitief opgericht worden.
Het oude collegium begon reeds in 1815 zijn ver voerende pretenties naar voren
te schuiven en de ab-actis zond zijn brieven het land in met als hoofd ‘Collegium
Omnium in Belgio Senatuum Supremum’, waarmede het zich tot hoofd van alle
Senaten opwierp. Hier en daar was deze vermetelheid onschadelijk, elders maakte
het indruk. De Utrechtsche Senatus Veteranorum gaf zich de moeite om te
protesteeren: ‘cum enimvere sit notissima illa regula par in parem nullam habere
potestatem’, in 't kort vertaald: onder gelijken komt zooiets niet van pas; op dezen
grond de betrekkingen verbreken was inmiddels niet noodig, men vergaf Leiden
verder de onhebbelijkheid. Groningen maakte er zich nog minder zorgen over, toen
het in 1815 betuigingen van vaderlijke tevredenheid uit Leiden ontving met den
pedanten langen naam van 't collegium erboven. Het antwoord was beminnelijk,
maar zonder vermelding van het ‘omnium in Belgio Senatuum’. Leiden heeft zich
daar blijkbaar bij neergelegd.
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In 1817 werd de verhouding wat moeilijker. De drie steden correspondeerden tevoren
vriendschappelijk en hadden afgesproken nieuw aankomende athenaeum-studenten
als groen te behandelen, maar nu begon Leiden plotseling wel ontgroencolleges
aan athenaea te erkennen, wanneer zij zich aan het oppergezag van het collegium
onderwierpen. En zoo gebeurde het, dat in Maart 1817 de senaten te Utrecht en
Groningen een gelijkluidend schrijven ontvingen, waarin hun de erkenning van
Franeker werd medegedeeld en het vertrouwen werd geuit, dat nu ook Utrecht en
Groningen hun erkenning zouden schenken. De Senatus Veteranorum was daarover
zeer verontwaardigd en schreef boos terug, dat het zou voortgaan
athenaeum-studenten te ontgroenen en geen bevelen van Leiden wenschte te
accepteeren; een afschrift van dit antwoord ging naar Groningen, waar de heeren
in dit diplomatieke spel gevoel voor humor toonden en er wat om lachten - zij konden
dat gemakkelijk doen, want de Franeker athenaeïsten kregen zij aan hun academie
en dan hielp het niets of Leiden hen groen of ontgroend noemde. Groningen liet
den brief van het collegium met den pedanten naam onbeantwoord, maar zond een
schrijven aan het Collegium Supremum Senatuum Lugduno Batavorum ten antwoord
op een brief van 15 October 1816, waarin het collegium verklaard had de Franeker
jongelieden niet als studiosos, maar als viridissimos te beschouwen; de senaat
zeide over dit besluit zeer verheugd te zijn, omdat het in gemeenschappelijk overleg
was tot stand gekomen en dus niet dan omnium consensu zou worden te niet
gedaan! Ja .... en dan had Groningen nog een minder prettige mededeeling, die het
toch zelfs voor een vriend niet achterwege kon laten, er was nl. een belachelijk
arrogante brief uit Leiden gekomen volgens bijgevoegd afschrift; Groningen zou die
pijnlijke mededeeling maar gespaard hebben als niet dat onwettige bestuur, dat
boven alle andere senaten beweerde te staan, het zegel van het collegium had
gebruikt!! Groningen maakte de geestige vondst compleet met de verzekering, dat
het nooit met een dergelijk onwettig lichaam in verbinding zou treden en een dergelijk
tyrannorum more ingesteld gezag voor elken academieburger ondraaglijk achtte.
De athenaea te Franeker en Deventer zijn de getrouwste en meest gedweeë
onderdanen van het collegium geweest, zij richtten hun brieven onderdanig aan het
C.O.i.B.S.S., verzochten beleefd goedkeuring van genomen besluiten en bevestiging
der keuze na verkiezingen, te voren werd raad gevraagd, Leiden wenschte immers
in alles gekend te worden, want - zeide het - wij beschikken over de ruimste ervaring!
Het was wel naar voor deze goedwillenden het slachtoffer te
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worden van hun eigen onderdanigheid, want Groningen stoorde zich niet aan
ontgroeningen onder Leidsch toezicht, geen bul van het collegium erkende het en
't deed het nog eens dunnetjes over. Het collegium boezemde dus wel ontzag in!
Ook Amsterdam was onderdanig, want vandaar gingen de meesten te Leiden
hun studie voltooien. Ieder was daar oud-student, zoodra hij in een dispuut was
opgenomen, maar er was nog eenige centralisatie noodig en om voor de hand
liggende practische redenen werd door een combinatie van disputen in 1818 de
ontgroensenaat Ne Praeter Modum gevormd om de bullen uit te reiken en tegelijk
de studenten te vertegenwoordigen tot een soort corps. Voor Amsterdam was het
nu een levensbelang bullen te mogen uitgeven, die ook elders voor vol erkend
werden en het wendde zich dus terstond tot Leiden om erkenning. Vandaar kwam
uit de hoogte de toestemming onder voorwaarde, dat rector en assessoren eerst
kwamen om zelf te promoveeren; er zat niets anders op dan nederig te danken en
het gevraagde te doen. Amsterdam ging zelf de bullen halen, want een verzoek om
de kosten te mogen sparen en de zaken schriftelijk te behandelen werd afgewezen,
Leiden bleef bij zijn eisch en Amsterdam kwam. Het poogde nog wel eens boos te
doen - in 1820 - omdat de bullen te Leiden niet voor vol werden aangezien en vermat
zich in 1824 te schrijven, dat het de macht om te ontgroenen ontleende aan het
besluit der vergadering van studenten en niet aan het Leidsche bestuur, maar moest
het volgende jaar weer inbinden, omdat de gevolgen aan den lijve gevoeld werden
en vermeldde sindsdien weer onderdanig, dat de promoties op gezag van het
collegium waren geschied.
Het Leidsche collegium zette voorloopig zijn pogingen voort andere academiën
aan zich te onderwerpen en was inmiddels bezig de groote massa der studenten
van zich te vervreemden en in kleinen kring een ambtsaristocratie te verankeren
zooals de regenten in de 18e eeuw. In dit opzicht had het gemakkelijk spel, omdat
bij vacatures de senaat nu zelf een voordracht van vijf opmaakte, waaruit de
vergadering koos. En de gekozene zat voor zijn geheelen studietijd, immers het
vigeerende systeem maakte niet-herkiezen bij de beurt van aftreden na twee jaar
practisch onmogelijk, want voor wippen was een meerderheid van ⅔ aan
tegenstemmers noodig, die elk hun houding openlijk moesten motiveeren. Men
begrijpt, hoe wijd hier de deur voor misbruiken openstond, waar de senaatsgroep
werkelijk in godzalige rust, zelfgenoegzaamheid en lakschheid wegzonk, en even
duidelijk is, dat met de activiteit spoedig de achtenswaardigheid wegviel en enkel
onderdanig-
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heid te wachten was van de athenaea, die om hun bullen erkend te zien wel de
hooghartige bevelen moesten aannemen. Te Leiden zelf telde het collegium buiten
het kringetje van ingewijden slechts vijanden, praesteeren kon het niets meer en
wat er gebeurde, ging buiten hem om. De studenten namen nu zelf het initiatief en
vormden een commissie van praesides der faculteiten, waarvan wij hierboven
spraken. Op deze wijze leverde de ‘algemeene convocatie’ soms resultaten op. Zoo
is in 1823 geestdrift losgebroken bij het opperen van de idee om op 3 October haring
en wittebrood uit te deelen, toen de overheid het feest afschafte. De studenten
besloten op een convocatie zelf de uitdeeling ter hand te nemen en te zorgen voor
illuminatie; nog jaren achtereen hebben zij dit herhaald. Bij dergelijke gelegenheden
had men de beleefdheid per brief het resultaat van de bemoeiïngen aan het
onbereikbaar hoog zetelend collegium mede te deelen, zoodat de leden daarvan
ten minste op de hoogte bleven van al wat er in de wereld omging!
Met den groentijd was het al evenmin in den haak. Oorspronkelijk was de
mogelijkheid tot mishandeling beperkt; de wet van 1818 zeide immers uitdrukkelijk
‘alle injuriën aan groenen zijn ongeoorloofd’ en verder: ‘Het zal aan geen student
geoorloofd zijn een groen als groen bij zich te ontbieden of denzelven op zijne kamer
lastig te vallen’. Dit voorschrift kwam eigenlijk het collegium het meest ten voordeele,
want zoo kon het zonder mededinging in eigen kringetje de groenen plukken - wat
immers vanouds de bedoeling van ontgroensenaten geweest is, en ons Leidsch
collegium was daar nog niet bovenuit gegroeid. Dat zal de reden geweest zijn,
waarom de anderen op een algemeene convocatie de bepaling uit de wet lichtten,
zoodat ‘op bestellingen figureeren’ voortaan der groenen plicht werd.
De senaten waren als donderaars niet malsch en herhaalde klachten over ruwheid
schijnen gegrond te zijn geweest, en dan was de groentijd nog zeer ongelijk, van
vier tot zeven weken, al naargelang de groen meer of minder bevriend was met
senaatsleden, die hem hooger op de lijst konden plaatsen. Een derde grief - en hier
stuiten we weer op het echte kenmerk van een ontgroensenaat - betrof de som, die
een groen voor zijn partij moest betalen. De wet sprak clementer van een som ‘hoe
gering die ook moge zijn en naar hunne verkiezing te bepalen’, zoodat dus de groen
naar vrijen wil en draagkracht het bedrag mocht vaststellen, maar in de praktijk werd
aandrang uitgeoefend en wat extra donderen en dreiging met verlenging van den
groentijd bewerkte wel, dat de groen voor een behoorlijk bedrag teekende. Op die
manier werd
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ingeschreven voor bedragen tot honderd gulden per persoon, zooals Kneppelhout
in 1831 voor Duce Minerva deed. Met eenigen, gewoonlijk vijf à zes bij elkaar,
brachten de groenen voldoende geld bijeen om een partij van te bekostigen, waarop
zij werden gepromoveerd, om dari ijlings zich uit de voeten te maken en aan den
betreffenden senaat het genoegen over te laten de betaalde guldens te verteeren.
Dit was het hatelijke in deze ontgroenpartijen, het slachtoffer wachtte zich wel erbij
te blijven, de senaten feestten het geld onder elkander op en leidden zoo wekenlang
een vroolijk leventje, tot alle groenen hun promotie achter den rug hadden en
voorloopig uit de buurt der senaten bleven. Geen wonder dat er van deze senaten,
die er waren om in eigen kring de gelden voor de bullen op te maken, niets uitging
en leven in het ‘Corps’ ver te zoeken was.
Amsterdam had het luchtige senatorenleventje in versterkte mate. Daar begon
men zes weken na het einde der vacantie met de promoties en vervolgens iedere
veertien dagen minstens één. In een goed jaar liepen er zoo in Februari en Maart
nog groenen rond, die wachtten op hun beurt om te mogen fuiven. De promotie
bestond daar uit een examinatie in het Latijn, bestaande in het expliceeren van een
klassiek auteur, waarop de promotie volgde. Alles ging quasi-deftig in het zwart en
bleef zoo tot 1851 toe. Hier nam de gepromoveerde wel deel aan het door hem
betaalde souper en vermoedelijk zal het hem niet slecht bekomen zijn, want dwang
tot drinken was niet toegestaan, zoodat hij het door hemzelf betaalde feest niet
temidden van de glasscherven onder tafel behoefde te eindigen. Minder aangenaam
was de verdeeling der partijen over een groot deel van het jaar ten koste van de
groenen, die groen bleven, omdat in den senaat geen vriendje zat, die hun naam
hooger op de lijst kon plaatsen. Ook hier treffen we weer exclusiviteit van het
senaatskringetje aan, dat invités noodigde en de partij tot een feestmaal van 20 à
30 personen uitbreidde, waar rechtens ieder op zijn beurt moest worden
uitgenoodigd, doch de meeste studenten zelden of nooit aanzaten. De
Amsterdamsene senaat had bij gelijke manieren een gelijk tekort aan prestige als
de Leidsche collega's; slechts enkele jaren omstreeks 1821 lukte het ontzag in te
boezemen, toen Ne Praeter Modum op de promotie niet de door Leiden erkende
bullen uitdeelde, doch slechts een voorloopig certificaat afgaf, waardoor de
gepromoveerde afhankelijk bleef en gedwongen was het gezag van N.P.M, te
erkennen tot de definitieve bul in zijn bezit was. Doch daarop ontsnapte menigeen
aan den dwang door zijn bul te Leiden te halen! N.P.M, had bijzonder weinig gezag
en beschikte ook niet over ruime financiën,
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want terwijl elders de senaten serenades zelf betaalden, moest hier een inteekenlijst
rondgaan om de kosten van muziek, soldaten voor het hoog noodzakelijke escorte,
tractatie en vergoeding voor vernielde en bevlekte uniformstukken te dekken.
Dat er ook te Utrecht ontgroenpartijen gegeven werden, weten wij reeds uit het
vorige hoofdstuk en de nieuwe Senatus Veteranorum bleef in dat opzicht getrouwelijk
zijn voorganger navolgen. Ook hier betaalde het groen de partij, maar had zelf over
de inrichting daarvan niets te vertellen. Te Utrecht werd daarvoor betaald 50 gulden,
plus 7 gld. voor een bul, of zooveel minder als de beurs kon lijden, desnoods zelfs
niets. Doch nu komen verdachtmakingen: de senaat ontving gelden van 30 à 40
groenen per jaar, had verder geen inkomsten van eenig belang, zelfs niet voor de
serenades, die hij bekostigde en bleek toch jaarlijks 3400 à 3500 gulden te
ontvangen! Het kon niet anders of hier moest een geheime bron van inkomsten
hebben bestaan en die inkomsten konden uit geen andere bron zijn dan uit de
zakken der groenen. Daaruit kon de senaat huur van zaaltjes, partijen, wijn,
bedienden, rijtuigen, huurpaarden en reisjes betalen, verder zwelgpartijen in de zaal
naast den schouwburg, te Driebergen, Baarn, enz. Aldus redeneerden opposanten,
die hier misbruiken als te Leiden bestaand meenden te zien, doch zij slaagden er
niet in het gezag te ondermijnen. Volgens hen ging zelfs de Senatus Theologorum
niet geheel vrijuit, hoewel deze heeft bewerkt, dat de onmogelijk lange groentijd van
een jaar en zes weken werd verkort tot 6 à 8 weken. Deze senaat heeft bestaan
van 1831 tot 1848 en werd opgericht met het doel om de bezwaren te ondervangen,
1)
welke de theologen bij het ontgroenen ondervonden .
Te Leiden groeide inmiddels de oppositie aan en dit geschiedde daar zeer
gemakkelijk, aangezien de praesides uit de faculteiten de natuurlijke kern daartoe
boden. Het merkwaardige was, dat de wetten van 1818 niets anders van hen vertellen
dan hun benoeming en de bedoeling van het collegium was slechts hen te gebruiken
om in de faculteitsvergaderingen verkiezingen en besprekingen te doen plaats
vinden, maar hen verder kort te houden. De senatoren konden echter niet
verhinderen, dat de praesides weldra op eigen gezag faculteitsvergaderingen
belegden, zelf de leiding namen en een machtige oppositie vormden. Toch bleef
de tegenactie binnen de grenzen der wetten en van tegenvereenigingen zooals
‘Non Sordent in Undis’ hooren we weinig, omdat de wet ieder buiten de gemeenschap
sloot, die niet door

1)

De Senatus Veteranorum bemoeide zich oudtijds in het geheel niet met hen en liet theologen
dus buiten de gemenschap.
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één der aangesloten senaten was geïnaugureerd. De situatie was zoo een dualisme
en het is haast ongelooflijk, dat er toch nog blijken van eenheid zijn, zooals de
stichting der Societeit Minerva in 1819, de reeds genoemde organisatie der 3
October-viering in 1823, de oprichting van het roemrijke muziekgezelschap Sempre
Crescendo in 1831. De eenheid in het ‘Corps studenten’ werd bevorderd door het
gezamenlijk optreden in 1830, toen na den opstand der Belgen met groot
enthousiasme een compagnie werd gevormd en te velde nauwere
vriendschapsbanden werden aangeknoopt. De invloed van deze verbroedering
werkte weldra door en in 1834 constitueerden de vijf faculteitspraesides het Collegium
Praesidum, een soort van representeerend bestuur, dat nooit wettig is erkend, maar
waartegen het oude futlooze Collegium Omnium zich niet meer kon verzetten.
Daarbij sluit een wetswijziging van 1835 aan. Tot dan toe mochten de praesides
uitsluitend voorstellen van het C.O. ter vergadering in behandeling brengen en wat
verder ter sprake werd gebracht kon slechts tot een motie of een verzoek leiden;
van toen af aan zou al wat door de meerderheid der studenten, op wettige wijze
vergaderd, besloten was, kracht van wet hebben. Daarmee waren de
machtsverhoudingen gekarakteriseerd, de senaten hielden nog een schijn van macht
en het Collegium Praesidum was op weg om rond zich heen een nieuw en werkelijk
corps te vormen. In den almanak van 1837 staan de facultatum Praesides dan ook
reeds als één college vooraan, de praeses van het C.P. treedt op algemeene
convocaties als voorzitter op en bereidt de groote verandering voor. Het oude
collegium had zich door lakschheid en wanbeheer de teugels laten ontglippen en
het recht verspeeld om langer als vertegenwoordigers der studenten op te treden.
Nu werd in Mei 1838 in een vergadering op de onhoudbaarheid van den toestand
gewezen en een commissie van tien (de 5 praesides en 5 gewone leden) benoemd
om hervormingsplannen uit te werken. Zooals meer met commissies gebeurt, werkte
deze langzaam en de feiten achterhaalden haar, want toen in September de groenen
aankwamen, weigerde één hunner, Kraakman, pertinent zich aan de geldende
bepalingen te onderwerpen. In den groentijd was het hem verboden zich in
koffiehuizen te vertoonen, waar studenten kwamen; gerugsteund door tegenstanders
der senaatspartij kwam hij toch in De Paauw, dat in die tijden evenzeer door
studenten gefrequenteerd werd als Minerva, en gaf zoodoende aanleiding tot
vechtpartijen.
Nu bleek er meer spoed noodig om de hervorming te beramen en een algemeene
vergadering wees 29 October een nieuwe commissie aan van tien
niet-bestuurderleden met één lid van het oude collegium als
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adviseur. Die commissie had, onder leiding van een student van 1830, Molewater,
reeds 12 November voorstellen klaar en verdedigde in het groot-auditorium de
noodzakelijkheid van ‘één eenig vertegenwoordigend lichaam’ door allen gekozen,
ieder gelijkelijk vertegenwoordigend en met den plicht de groenen te beschermen.
Dit standpunt werd door de vergadering aanvaard en het eenige, wat de oude
senaatskliek nog kon doen, was uitstellen. Molewater wilde zelf ook, om een
scheuring te voorkomen, geen overhaasting en was bereid wat water in den wijn te
doen, maar heeft daarmee de zetelzucht der heeren onderschat. De senatoren
begonnen met sabotage door uit de vergadering weg te blijven, maar deze stoorde
zich daar niet meer aan en aanvaardde de voorstellen in hun geheel. Daarop werd
het oude collegium nog aangeboden in zijn geheel in het nieuwe over te gaan,
hetgeen afgeslagen werd en de senatoren verwaardigden zich verder niet meer te
antwoorden. Nu vond Molewater het genoeg en er werd een Collegium Civitatis
Academiae Lugduno Batavae Supremum geïnstalleerd, dat alle andere besturen
voor afgezet verklaarde.
Dit collegium van 1839 schreef in art. 1 der wetten: ‘Het Studenten Corps stelt
zich ten doel de bevordering en handhaving van broederlijke eensgezindheid en
trouw en het tot stand brengen en onderhouden van nuttige inrigtingen onder de
Leydsche academieburgers’. Hier beteekende corps nu voor goed vereeniging en
niet op de eerste plaats en uitsluitend alle studenten bijeen. Er was nu een werkelijke
eenheid, ook buiten de Kroeg en acties als die om studentenbanken in de
schouwburg; het Collegium Civitatis verving de diverse senaten, welke tesamen het
Collegium Omnium vormden. Het Collegium Praesidum, waaruit het is voortgekomen,
stond kas en archief af, de vijf praesides werden in het bestuur opgenomen, hun
notulenboek werd rustig verder gebruikt; de ontwikkeling is duidelijk. Het eenige
overblijfsel van de vroegere werkwijze was, dat de faculteiten nog afzonderlijk
vergaderden en commissies faculteitsgewijs werden benoemd, terwijl we in het
zegel vijf pijlen vinden. Voor het overige was het Collegium Civitatis radicaal, het
duldde geen overblijfselen meer van groensenaten en schafte den groentijd geheel
af, want men verlangde in overeenstemming met de beginselen van het veldwinnende
liberalisme volkomen vrijheid.
De grootste overwinning voor Molewater en de zijnen was, dat de oude
senaatspartij, die zich niet wenschte te onderwerpen, zich ook het duldde geen
overblijfselen meer van groensenaten en schafte den opzichte van den groentijd,
welken zij behield. Het oude collegium en de senaten werden ontbonden en daaruit
vormde zich een vorps ‘Vis
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Unita Fortior’. Dat deze ommekeer uit overtuiging voortkwam, zal wel niemand
gelooven, het ging slechts om de mogelijkheid zieltjes te winnen; de ab-actis van
een der senaten, Duce Minerva, verklaarde ronduit, dat de nieuwe vorm niet meer
dan een tijdelijke concessie was.
Voortaan vochten de aristocraten in De Paauw of op hun societeit Mutua Fides,
waar alleen de ‘echte’ studenten zaten, tegen de nieuwe partij op Minerva en beide
poogden elkaar de nieuw aangekomenen af te snoepen, een strijd, die ten nadeele
van Vis zou afloopen. Tot 1846 bleven de twee partijen ondanks alle
hereenigingspogingen tegenover elkaar staan, zoodat een slecht almanak-vers
zegt:
‘Intusschen d'eendragt werd, een daadzaak is het, verbroken,
De schelle schreeuwtrompet der tweedracht luid gestoken,
En Leyden's Muzencorps verdeelde zich in twee,
Terwijl geen van de twee was met zichzelf te vrêe.’

Nu hing er de spanning, wie de overhand zou krijgen. De oude senaatspartij bleek
nog eenige werfkracht te bezitten, de afschaffing van den groentijd was niet ieder
naar den zin en eenige ouderen, die het groentjes-plagen noode misten, liepen
over. Ook waren niet alle gezelschappen en disputen naar het Collegium Civitatis
overgegaan. Minerva liet alleen leden van het nieuwe corps toe, maar het
muziekgezelschap Sempre voelde er niets voor goede krachten op te geven en
weigerde partij te kiezen; Sempre was machtig genoeg om zich deze luxe te
veroorloven en liet tot 1846 de vijanden eendrachtig musiceeren. Verreweg de
meeste studenten teekenden inmiddels de wetten van het nieuwe corps en in
September kozen bijna alle aankomenden het lichte novitiaat boven den groentijd.
De oude partij zag zich zoodoende gedwongen op het laatste moment den groentijd
te wijzigen en wetten aan te nemen, welke opvallend groote overeenkomst met die
van den tegenstander vertoonden en de benaming groen door novicius vervingen.
Slechts in één opzicht verloor de vos zijn streken niet: het Collegium bleef zichzelf
aanvullen zonder verkiezingen. Die navolging maakte de verhouding niet
aangenamer, de tegenstelling in mentaliteit bleef bestaan, Vis Unita Fortior bleef
zich hoog verheven gevoelen boven den grooteren broer en veroorloofde zich de
hatelijke opmerking in een der almanakken: ‘Nur das Alter ist jung, ach! und die
Jugend ist alt.’ Over en weer werd er gescholden, het C.C. verweet V.U.F,
‘verregaande laagheden’, n.l. om het officieele deel van den almanak na te drukken.
Maar.... alles went en zelfs twee nijdige honden in één hok leeren elkander
verdragen. Toen de voorraad hatelijkheden
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verbruikt was en alle hagel verschoten, de woede wat koelde en een nieuwe
generatie groeide, die de strijd niet meer had meegemaakt, raakte de tijd der
conflicten voorbij en begon de samenwerking. Van 1841 af werden gezamenlijk
feesten op touw gezet op den dies der academie (8 Febr.), gemeenschappelijk
serenades bekostigd en de Praeses van het Collegium Civitatis sprak bij het koninklijk
bezoek namens alle studenten, zelfs kwam men over en weer bij elkander op de
societeit.
De tijd werd langzamerhand rijp voor een hereeniging, maar de extremisten in
V.U.F. hadden blijkbaar niets geleerd en eischten volledige onderwerping, waarvan
geen sprake kon zijn, zoodat deze senaat tot uitsterven gedoemd was. Het kliekend
vriendengroepje gaf reeds in 1844 geen almanak meer uit en stierf in 1846 weg.
Sindsdien was het Collegium Civitatis onbestreden het Leidsche Corps.
Te Utrecht is de ontwikkeling tot corps langs den weg van evolutie verloopen. In
1833 nam de Senatus Veteranorum het initiatief tot de oprichting van het Collegium
Praesidum, waarin faculteitsgewijs op een algemeene vergadering de bestuurders
gekozen werden, nl. een jurist, een medicus, een litterator en een philosooph; men
herinnere zich, dat de theologen sinds 1831 een afzonderlijken senaat hadden, van
hen kon dus de bestaande organisatie worden ingeschakeld en voor hen had de
curator I zitting. Hierbij voegden zich de beide rectoren voor de senaten en dit college
vertegenwoordigde uitsluitend alle studenten op academische plechtigheden en wel
onder voorzitterschap van een theoloog, wanneer de rector magnificus theoloog
was, anders onder leiding van den rector van den Senatus Veteranorum; de niet
praesideerende rector fungeerde als secretaris.
In het jaar 1839, waarin te Leiden de groote verandering zich voltrok, kwam ook
Utrecht in beroering. Er verschenen tal van pamfletten met allerlei voorstellen, en
zoo zien we hier stemmen opgaan om het goede voorbeeld te volgen met inbegrip
van hervorming of afschaffing van den groentijd. Een commissie ontwierp nieuwe
leges, doch stuitte op zooveel tegenstand, dat het ontwerp geen kracht van wet
kreeg en een nieuwe commissie werd gevormd; als resultaat van haar werk werden
in Maart 1840 nieuwe bepalingen aangenomen, o.a. het Collegium Praesidum
afgeschaft en vervangen door het Collegium Praesidiale, een vertegenwoordiging
uit beide groepen studenten, zonder de Senatoren. De rust bleef nu eenige jaren
onaangetast tot in 1847 enkelen de kat de bel aanbonden en het gezelschap Sappho
oprichtten om tot afschaffing van het groenwezen te geraken. Brochures kwamen
over en weer uit, doch zonder ‘het gezag van het lint’ te raken, welk
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gezag juist toen werd verstevigd door de samensmelting van de twee senaten op
22 Mei 1848. Beide colleges traden af en droegen het intermediair bestuur aan een
drietal oud-senatoren over. Een maand later werd nu een nieuw bestuur
geïnstalleerd, dat aan den Senatus Veteranorum den naam ontleende en aan de
theologen de spreuk (Amicorum consensus virtutem alit gaudiumque). Hiermee is
ook te Utrecht een corps geboren, al was nog niet terstond het doel van
vertegenwoordiging der studenten volkomen bereikt en evenmin een homogene
senaat verkregen. Nog immer bestond deze uit vijf faculteitsvertegenwoordigers en
een aantal dignitarissen uit het geheele corps gekozen, een tweeslachtigheid dus.
Het is niet mogelijk hier nu na te gaan, hoe de aantallen en de benamingen der
functies zich wijzigden - elke studentengeneratie verandert de wetten en de
velerhande verschuivingen in de honderden artikelen zijn niet bij te houden hoofdzaak is, dat men weldra den rector door het geheele corps liet kiezen en
daarnaast een meermalen gewijzigd aantal senatoren stelde uit verschillende
faculteiten naar verhouding der sterkte daarvan. In tegenstelling met Leiden, waar
men een geboortedatum van het corps nauwkeurig kan aanwijzen, is dus te Utrecht,
geheel in den trant van het aldaar immer overheerschende conservatisme, geen
revolutie, maar een evolutie te constateeren, terwijl 22 Mei 1848 wel als gedenkdag
van stichting werd beschouwd om zuiver practische redenen, maar niemand dien
datum als stichting van een compleet corps kan erkennen, zoodat 1814 voor Utrecht
feitelijk een veel belangrijker jaartal is.
Alvorens nog meer corpora te creëeren, lijkt het ons gewenscht deze eerst eens
met het reeds ‘stokoude’ Groningen te confronteeren, waar ook niet altijd alles ideaal
is geweest. Lezen we eens in de ‘Mengelingen’ als voorlooper van den almanak
door Vindicat atque Polit in 1816 uitgegeven: ‘....de ontgroenpartijen waren dikwerf
woeste, ongeregelde bijeenkomsten, - en menigmaal werd daar de gezondheid van
den zoogenaamden groen ondermijnd, ja, maar al te dikwijls ging de deugd en
onschuld van den onbedreven jongen student op zijne ontgroenpartij, voor altoos
verloren....’ Daar verbetering in te brengen was op de eerste plaats de taak geworden
van den senaat, die het ontgroenen deed bestaan in een ernstig onderzoek naar
de bekwaamheden en aanleg van den nieuweling, hem zijn menigvuldige plichten
voor oogen hield en de plechtigheid besloot met souper in gezellige vriendschap,
geoorloofde scherts met jeugdige vroolijkheid en zonder ongeregeldheden: Vindicat
maakte van de partijen een werkelijke opname in den kring der vereeniging ten
overstaan van zes oudere studenten
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en een senator. Bovendien had sinds 1818 ieder groen het recht den fiscus één
student op te geven, die tot ontgroenen gerechtigd moest zijn, dus zelf geïnaugureerd
en ouderejaars, die op de partij tegenwoordig kon zijn en den groen als patronus
beschermen. Hier ligt eigenlijk het geheele geheim van de gematigdheid, waardoor
de Groningsche groentijd zich steeds heeft onderscheiden van die andere
academiën, welke meermalen de ergste excessen hebben gekend; het patronaat,
een specifiek Groningsch instituut, heeft veel tegen kunnen gaan.
Dit beteekent inmiddels niet, dat alles ideaal was. De kosten der partij - 50 à 80
gulden - waren vrij hoog en het ernstige examen voldeed niet elkeen, de meeste
ouderen vonden het een vervelend corvee, al te stijf plechtig, en op den duur vormde
zich een groentijd met recht van bestellen en de verplichting anderzijds om diensten
te bewijzen, zij het dan slechts op bepaalde uren. En zelfs na de partij stond de
ontgroende nog maanden lang aan plagerijen en invallen bloot; practisch duurde
de groentijd zoo een jaar, de colleges kwamen in het gedrang en door ontaarding
der partijen liepen de kosten veel te hoog op. Het merkwaardige is, dat Groningen
nu twee groenmethoden tegelijk bezat: de oude manier van de partij met minstens
een tiental gasten en de elders pas later algemeen gebruikelijke om het groen te
bestellen en te donderen. Het eerste bleef alleen gehandhaafd om een aantal
ouderejaars gelegenheid te geven feest te vieren op kosten van den nieuweling,
zoodat hier in beginsel dezelfde wantoestand floreerde, waarover de oude senaten
elders struikelden. Dat daartegen oppositie nog uitbleef, kwam omdat hier niet de
senaat alleen met het geld der groenen goede sier maakte, doch het geheele corps
meegenoot, immers bij loting kreeg iedere senator met een aantal donderaars een
groen toegewezen, maar het toeval kon even goed een armen stakker aan het stel
toebedeelen als een schatrijken aristocraat, wien men zonder gewetensbezwaar
een honderd pop uit den zak kon kloppen. In het eerste geval werd de arme jongen
de dupe, in het tweede werd het een dronkemansboel. Men was dus weer even ver
als vóór Vindicat! Eenige verbetering gaf in 1832 de uitbreiding der mogelijkheid
om twee groenen tegelijk te nemen, maar daarmee was het tusschentijds
binnenvallen nog niet verdwenen. Radicaler was de verandering van 1837, toen de
groenen moesten inteekenen voor een bedrag van 50-80 gulden (voor
minvermogenden paste de senaat bij) en de fiscus zelf de partij voor twee tegelijk
bestelde in een logement en duchtig toezag, dat de groen niet tot verdere uitgaven
gedwongen werd.
In 1838 kwamen klachten binnen over het verstoren van ontgroen-

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

233
partijen, steeds weer door dezelfde ruziemakers, waaronder zich zelfs een senator
bevond, die zijn collega's van de kamer wilde trappen en afgezet werd, maar
natuurlijk zijn partijgangers in 't geweer riep. Dat was de partij der aristocraten als
overal, de kroegpatij, die bovendien anti-Fiesch was en Friezen uit bestuur en kroeg
werkte, en dit niet zonder hevige vechtpartijen. Nu liep de maat over: een groep
ontevredenen koos een hunner tot rector, maar de kroegpartij in den senaat wist
de overdracht uit te stellen wegens overlijden van een hoogleeraar in plaats van de
wisseling zelf te doen plaats hebben en de feestviering voor die gelegenheid te
verdagen. Een meerderheid steunde den senaat en 100 leden scheidden zich nu
in Februari 1841 af en stichtten een eigen senaat met den beteekenisvollen naam
Post Chaos Lux - Licht na de Duisternis - om daarin hun idealen in toepassing te
brengen. Dit college regelde - geleerd door de ruzies - pijnlijk nauwkeurig alle
verhoudingen, schafte groentijd en plagerijen af, liet den groen vrij overal toe, mits
hij ouderen bescheiden den voorrang schonk en installeerde hem na drie maanden
ordentelijk gedrag in een openbare senaatszitting, om dan nog zes maanden contrôle
op zijn gedrag uit te oefenen. Ook hier dus het doordringen van den vrijzinnigen
geest, die mishandelingen en partijen deed vervallen en van novieten niet meer
eischte dan een bedrag van 25 gulden voor de vereenigingskas.
Vindicat volgde met grooten spoed het voorbeeld, wijzigde de wet, zweeg bijna
geheel over groentijd, schafte ook plagerijen, bestellen, borrel- en theeschenken af
en schreef alleen beleefdheid in het publiek voor. De ontgroenpartij moest binnen
drie maanden plaats hebben en eischte een inschrijving van minimaal 20 gulden.
Verder werd alles feitelijk aan willekeur overgelaten en de werkelijke toestand zou
alleen afhangen van de concurrentiemogelijkheden met Post Chaos.
Nu bleek het laatste corps sterk in het nadeel, Vindicat had de traditie mee en
het grootste aantal leden en stond sterker tegenover den mededinger dan het nieuwe
Leidsche collegium tegenover V.U.F. Dat dit laatste geen idealen vertegenwoordigde
zooals Post Chaos, schijnt minder belangrijk dan het ledental en de traditie, die het
Vindicat mogelijk maakte o.a. bij een koninklijk bezoek de uitsluitende
vertegenwoordiging der studenten op zich te nemen; daartegenover was Post Chaos
zeer gezien bij de burgerij door het organiseeren van concerten en rustig bezoek
aan burgersocieteiten, welker besturen de roerige Vindicat-leden liever niet in hun
midden zagen. Aanzien in ‘de kille’ was echter in de studentenmaatschappij van
dien tijd geen cent waard
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en gerespecteerd zijn bij de burgerij door op schuttersfeesten en concerten ordelijk
en rustig te blijven, door een almanak uit te geven, die oneindig boven het
gemiddelde prullengoed uitstak, hield geen corps op de been en zoo - zonder dat
precies blijkt waarom - stierf het licht weg en Lux liet het restant der leden in 1843
weer in Vindicat opgaan. Weldra was de groentijd weer in volle glorie hersteld,
zooals we ook te Leiden de in 1839 afgeschafte ontgroening na het wegsterven van
V.U.F. langzaam maar zeker zien terugkeeren. Wat echter gewonnen werd, is, dat
de ontaarde ontgroenpartijen verdwenen en een groentijd als proefperiode voor een
zich versterkend corps ontstond. Slechts het Delftsche corps, opgericht in 1848,
heeft dezen ontwikkelingsgang niet behoeven door te maken, omdat het geen
ontgroensenaten als voorgangers heeft gehad, direct ontstond uit behoefte aan
gezelligheid in een vereeniging, terwijl de stoot ertoe gegeven werd door den dienst
der Delftenaren als burgerwacht in 1848; daardoor bezat Delft van meet af aan een
corps, zooals wij dat kennen.
Dat Amsterdam wel de evolutie moest doormaken, zal de lezer begrijpen, die
reeds den senaat Ne Praeter Modum heeft zien ontstaan en weet, dat deze volledig
onder de plak van Leiden zat; tot in den tekst der bullen toe. Ne Praeter Modum
verleende bullen, doch had verder weinig macht, zooals bij alle ontgroensenaten
het geval was. Sinds het de methode om slechts voorloopige certificaten af te geven
had moeten verlaten, kon het niets effectiefs tegen ontgroenmisbruiken doen.
Wanneer plagerijen op colleges tot vechtpartijen en staken der lessen leidde, poogde
de senaat tusschenbeide te komen en door wacht houden het ergste te voorkomen,
doch zonder resultaat. Het meest hinderlijk was de speciaal Amsterdamsche
gewoonte om reeds te gaan kijken naar de a.s. groenen bij de promotie van en de
oratie tot de afgestudeerde gymnasiasten in de Nieuwe Kerk, waar zij bij deze
‘monstering zeer storend optraden en vochten’. Soldatenhulp heeft daar de orde
moeten verzekeren tot de groentijd beter aan banden gelegd kon worden.
De senaat slaagde er natuurlijk in los te komen van Leiden, toen daar het oude
collegium met zijn naam ook zijn aanspraken begroef, maar zette sindsdien voor
eigen rekening de zaken op denzelfden voet voort, echter gedwongen tot matigheid
door de oppositie, want ook hier bracht de liberale geest een anti-groentijdstrooming.
De senaat was hier gekozen uit de faculteitsvergaderingen en deed weinig anders
dan de inkomsten uit bullen en boeten (niet meer dan omstreeks 300 gld. per jaar)
met soupétjes en reisjes verteeren. Deze simpele senaat nu
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schreed in 1842 zeer plechtstatig met alle waardigheidsteekenen omhangen de
Kleine Gehoorzaal van het Athenaeum binnen om er te vergaderen over verzachting
van den groentijd. Het onnoodig plechtige had reeds allen goeden wil vermoord
toen de ab-actis begon te notuleeren: ‘art. 1 met algemeene stemmen aangenomen.
Het tweede wordt voorgelezen.... Hier wenschte ik te kunnen zwijgen, de notulen
zouden als dan voorzeker den blaam niet bewaren, welke vele studenten op zich
geladen hebben’. Er was nl. oneenigheid ontstaan, doordat vroegere voorstanders
plotseling tegen stemden, en de ab-actis schimpt: ‘De woorden schijnen over het
geheel bij H.H. Studenten meer in aanmerking te komen als de zaken. Bij
propaedeutici is zulks niet te verwonderen’. Het artikel werd inmiddels verworpen
en de commissie wilde nu ook het overige weglaten, doch de rector eischte
voorlezing, waarop de commissie heenging, assessor I voorlas, doch plotseling
onderbroken werd door een voorsteller, die den geheelen groentijd wilde afschaffen.
De vergadering verliep in geschreeuw en de senaat bleek voor de zooveelste maal
machteloos.
Van het eigenlijke studentenleven waren te Amsterdam de disputen dan nog
steeds de kern en daarin had de eigenlijke inwijding plaats. Daaromheen liepen Ne
Praeter Modum en de afzonderlijke senaten der Lutherschen, Doopsgezinden en
Remonstranten, naar de Seminaria gescheiden. Een drang van buiten heeft ze tot
elkaar gebracht: in 1845 werd staatsexamen voor niet-gymnasiasten verplicht, 't
was lang niet malsch en daardoor slonk de toevloed der groenen angstwekkend.
Dit bracht de senaten bij elkaar en in 1851 werd het Amsterdamsch studentencorps
gesticht, dat allen en alles omvatte en ook daar de eenheid bracht. In de plaats van
de promotie trad nu de openbare inauguratie, besloten door een algemeen diner,
het bewijs dat de oude tijd voorbij was.
Inmiddels was te Utrecht de hervorming niet voldoende radicaal geweest om den
geest goed te maken; er volgde een tijd van lusteloosheid, waarin ook slecht
gestudeerd werd en ontevredenheid zich alleen hierom nog niet uitte, doordat
niemand nadacht. De zelfgenoegzame senaatskliek bestond nog steeds. Dat duurde
tot de roemruchte Daniel Koorders in 1851 zijn blad Lucifer begon uit te geven,
‘Daantje’, de veel geprezene en veel gesmade, die voor den Utrechtenaar
onvergetelijk is. Koorders was een geniaal student, een joviaal kameraad, een vurige
geest met buitengewone kennis en strijdlust gewapend, iedereen de baas en daarom
met smaad en laster overladen. Zijn critiek kon onmeedoogend striemend slaan en
misstanden zóó hekelen, dat niets dan de schoone vezel achterbleef. De critiek was
gestadig op den Senatus Veteranorum
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gericht en op de scheeve verhoudingen in het corps. De bestuurderen verachtten
hem daarom natuurlijk en weigerden den groenen inteekenbiljetten voor zijn blad
uit te deelen; ironisch en droogweg schreef hij daarop in het nummer van 5 Nov.
1851: ‘Het vertegenwoordigend lichaam van het Utrechtsch studentencorps meent,
dat de akademische courant Lucifer geen akademisch orgaan, en - tenminste zijns
inziens - in het belang der studenten niet gewenscht noch noodzakelijk is’, en
daarmee schetste hij het subjectieve oordeel van den senaat naar waarde. Doch
Koorders hield vol en ging verder, jaren lang, met het hekelen van senaat en
kroegcommissie en daarmee heeft hij de hervorming voorbereid.
Eindelijk, in Mei 1855, was het gistingsproces zoodanig gevorderd, dat het deeg
uit de pan rees en de tijd gekomen was om het in een nieuwen vorm te kneden. De
senaat had een bedrag van 200 gulden uitgegeven, hoofdzakelijk voor wijn, bij een
vijftal ontgroeningen en hij verteerde dus nog steeds more maiorum de door den
groen ingebrachte gelden alleen. Nu meende het corps, dat dergelijke kosten niet
door de wet toegestaan waren, niet voor rekening van het corps mochten komen
en beschuldigde den senaat van geldverspilling. Deze was tevoren gewaarschuwd
en wist, dat tegen dergelijke posten bezwaar bestond, doch meende met een
minderheid te doen te hebben en had zich dus aan niemands opinie gestoord.
Er zat evenwel nog meer achter dan dit alleen, zooals uit de toelichting van Van
der Meer en Schrook, twee tijdgenooten, blijkt: ‘Gelijk een ieder weet staat aan het
hoofd van het Utrechtsch studentencorps een senaat, te zamen gesteld uit twaalf
leden. Iedere faculteit heeft in dien senaat een aantal leden evenredig aan hare
eigene talrijkheid. Nu was het onzes inziens een fout in de zamenstelling van dien
senaat, dat het geheele corps iederen senator benoemde, iedere faculteit had meer
invloed op de keuze zijner eigene vertegenwoordigers behooren te hebben. Daardoor
kwamen er Medici in den senaat, die de Medici, Theologanten, die het meerendeel
der Theologanten niet wilde. Hierbij kwam nog, dat men weinig belang stelde in de
algemeene aangelegenheden; zelfs de senatoren waren hiervan niet uitgezonderd,
die dan ook den dunk van zich gaven tot niets anders noodig te zijn, dan ook voor
de ontgroeningen, en om aan de ontgroen-partijen vooraan te zitten. Wanneer men
zich ook al met verkiezingen inliet, dan was het ook hoofdzakelijk, om iemand uit
zijn vriendenkring op het kussen te brengen, om zoo doende zelf eenigen invloed
te verkrijgen, en omdat men het tevens aangenaam vond door middel van zulk
eenen vriend bij
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feestelijke gelegenheden, b.v. ontgroen-partijen te worden toegelaten’.
Men ziet het, 't was te Utrecht een periode van exclusivisme en men was daar
nog niet boven den tijd der ontgroen-senaten uitgegroeid. Daartegen vormde zich
de democraten-groep, die niet zooveel gelegenheid tot verteering en opschik had
en zich verzette tegen den kleinen juristenkring, die den toon aangaf. Uit de groep
der ontevredenen vormde zich het dispuutgezelschap Παντα Νοητα voor alle
faculteiten, dat met groot succes lezingen organiseerde en op napraatjes het gezag
van den senaat ondermijnde.
Dit alles had zich dan afgespeeld, toen de rekening werd afgekeurd en de senaat
moest aftreden. Deze had echter één deugdelijk argument, dat hij in een manifest
gebruikte: ‘dat eene uitlegging vroeger door den senaat aan een wetsartikel gegeven
en jaren achtereen door de doctoren eenparig bekrachtigd, plotseling is afgekeurd
en dat aan die afkeuring terugwerkende kracht is gegeven op te goeder trouw ten
gevolge van die wetsuitlegging gedane uitgaven’. Daartegenover stelde de oppositie
voor om dit keer te berusten, mits de senaat de gemaakte fouten erkende en voor
het vervolg een andere gedragslijn beloofde. Dit nu wees hij af - zoo vervielen
immers de voordeelen van het senatorschap - en beweerde, dat de corpsleden niet
met ontgroeningen te maken hadden, aldus zich vastklemmend aan een verouderd
standpunt. Er volgde een motie van afkeuring, met twee derde aangenomen en een
nieuwe senaat trad op, terwijl de oude met bijloop zich afscheidde en Mutua Fides
vormde.
Aldus speelde zich te Utrecht in 1855 af, wat Leiden reeds in 1839 als op den
duur onhoudbaar bewezen had. Ook hier stonden de gezelschappen voor een
moeilijke keuze. Het studentenconcert poogde Sempre's voorbeeld te volgen, doch
de corpsleden namen toen ontslag en zoo kwam het bij Mutua Fides terecht, terwijl
de anderen de meerderheid volgden. Ook hier kwam de hereeniging zoodra diegenen
verdwenen waren, die den strijd hadden meegemaakt; in 1860 kwam de verzoening
onder een moderne wetgeving tot stand. Weldra werden nu ook de regelmatige
corpsvergaderingen in de wet opgenomen (1869) en had de senaat geen macht
dan bij delegatie. Helaas was daarmee de geest van exclusivisme niet geheel
bezworen en van tijd tot tijd bleek het nog noodig de ‘juristen-club’ bij verkiezingen
te verslaan door eensgezind tegen hen op te treden.
't Is jammerlijk, dat alle corpora zoo door die splijtzwam van standenverschil en
overheersching door aristocratie en plutocratie hebben geleden, die door kliekgeest
de hechte samenwerking in den weg stond.
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Ook Amsterdam heeft dat gekend en zij, die het corps wilden hervormen, dreven
den tegenstander tot de stichting van M.O.D.U.S. (1856-61), bestaande uit een
verzameling van ‘dienaren der grofste zinnelijkheid .... menschen zonder God of
godsdienst’ naar de woorden der vijanden, die een Modus-almanak zelf aanhaalt.
Ook deze afgescheiden vereeniging schreed den weg op van al haar lotgenooten,
die der uitsterving, en ook daar werd na vijf jaar hereeniging door het restant der
leden aangevraagd en verkregen. Het goede gevolg van den tijd de scheiding was,
dat sinds 1861 de senatoren rechtstreeks werden verkozen en niet meer via de
faculteiten.
Nu we successievelijk aan elke academie een corps zagen ontstaan, blijft ons
nog de kwestie der erkenning door den academischen senaat te behandelen. Dit
is in het algemeen niet voorspoedig gegaan, de oude vrees voor de macht van
vereenigde studenten zat ingeroest en werkelijk waren de senaten - ondanks de
eer der serenades - dikwijls verre van vriendelijk en konden de studenten en corps
de hooggeleerden in almanakken hevig critiseeren.
De eerste botsing te Groningen herinnert terstond al sterk aan vroeger eeuwen.
In 1817 was een voorstel van wet door Vindicat in druk uitgegeven met een
voorwoord van den rector en een proclamatie, waaraan de academische senaat
aanstoot nam. De steller daarvan moest op het matje komen en werd geducht onder
handen genomen, doch niet gestraft, omdat ouder gewoonte het geheele corps met
verhuizing naar elders dreigde, indien relegatie werd toegepast. Tot 1826 ging het
toen goed. Drie studenten hadden in dat jaar in een courant een aansporing
geplaatst, die zij onderteekenden als ‘Gekommitteerden uit den Senaat V.A.P.’. De
oude jalouzie op het overnemen van den titel senaat kwam toen weer bij de
hoogleeraren op en de advertentie moest herplaatst worden zonder het gewraakte
woord.
In 1833 ontstond een ernstiger conflict. De besprekingen bij het funus van den
hoogleeraar De Wal gaf den academischen senaat aanleiding tijdelijk de funera af
te schaffen en toen Vindicat daarop een hoogen toon aansloeg, deden Curatoren
een nieuw edict tegen studentenvereenigingen en ontgroenen uitvaardigen,
grootendeels een copie van dat van 1799. In hooge mate verbolgen wenschten de
studenten zich niet daarbij neer te leggen en omtrent hun plannen deden allerlei
geruchten de ronde, die Curatoren opnieuw tot ingrijpen noopten. Het was nl. meenden zij - zeker ‘dat een aantal studenten dezer Hoogeschool, onderling een
verbondschrift hadden geteekend, waarvan het doel en de strekking zouden zijn
om zich tegen het edict van den
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4en October te verzetten’. Dit bleek waar te zijn en dus begon men met
beursstudenten te dwingen zich van alle actie te onthouden, terwijl de overigen met
zachtheid bewerkt werden, 't Liep dus niet zoo'n vaart, maar inmiddels was en bleef
Vindicat dan toch maar een verboden vereeniging, waar de studenten zich niets
aan gelegen lieten liggen, want de senatoren hielden onverstoord hun zetels bezet
en lieten openlijk hun namen in den almanak afdrukken. In December 1834 vroeg
de Rector Magnificus nog eens in den Senaat rond of zij strafbaar waren; het
antwoord was toen bevestigend, doch men durfde niets te doen. Oogluikend werd
nu alles toegestaan, totdat in 1849 de toenmalige Rector Magnificus weigerde den
eed af te leggen, omdat hij het edict niet kon uitvoeren; nu werd het eindelijk buiten
werking gesteld en daarmee was Vindicat implicite erkend.
Leiden is nog iets later erkend, hoewel het aannemen van serenades eigenlijk
overal reeds de erkenning inhield. De vorming van het gewapend studentencorps
in 1848 dwong toen nog eens tot een erkenning in feite en nu wenschte de senaat
zich ook officieel erkend te zien, waartoe hij een request opstelde met de bedreiging
om bij weigering de serenades te laten vervallen. Maar dit ging niet door, omdat
niemand er zijn naam als onderteekenaar toe wilde leenen! De verhouding werd
inmiddels slecht, het jaaroverzicht critiseerde al jarenlang de praestaties der proffen,
die zich gepikeerd toonden en in 1848 werden drie studenten, die overigens niet
slecht werkten, onverwachts wegens ‘losbandigheid, ergerlijk gedrag en verleiding
van jonge studenten’ door een consileum abeundi verbannen. Dat sloeg natuurlijk
op het weer ontluikende groenen en het corps protesteerde, vroeg herziening van
het vonnis, maar ving bot. Uit wraak bleven eenige jaren de serenades achterwege,
tot men op het lumineuze idee kwam om ze wel te geven, maar nu niet meer
persoonlijk aan te bieden, doch schriftelijk namens het geheele corps. De meeste
professoren namen nu ook schriftelijk aan en erkenden dus! In 1860 volgde toen
ook de officieele erkenning, doordat de Rector Magnificus bij relletjes in de literaire
faculteit over te veel gezakten bij de propaedeuse het collegium te hulp riep.
Elders ging de erkenning eenvoudiger, doordat nooit bezwaren gemaakt werden,
en de hoogleeraren in voorkomende gevallen contact met het corps zochten om
alle studenten ineens te bereiken en zich van hun bemiddeling bedienden. Het
eenvoudigst nam het Delft, waar reeds bij het begin de directeur zekeren invloed
op het corps uitoefende en na eenige strubbelingen de verhouding zich vanzelf
regelde. Zoo raakte stilaan de tijd voorbij, waarin de eene senaat den andere den
naam
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misgunde en gepikeerd was over het gebruik van titels als rector, assessor en pedel.
Op den duur werd overal de senaat ook buiten het corps als een gezaghebbend
lichaam erkend, wachtten de autoriteiten met ingrijpen tot gebleken was, in hoeverre
gene zelf kon en wilde optreden en wendden zich eerst tot hem, wanneer het gedrag
der corpsleden tot klachten aanleiding gaf. Zoo werd de senaat zelfs meer dan een
bestuur, nl. ook een college voor rechtspraak en werd het corps een vereeniging
met eigen recht en de algemeene vergadering als instantie voor beroep.
Veel lastiger waren dikwijls de corps-senaten onderling in het schenken van
erkenningen, die van belang waren voor studenten om bij overgang naar een andere
universiteit aan een tweede ontgroening te ontkomen en voor de senaten zelf om
bij feestelijke gelegenheden de plechtigheid grooteren luister bij te zetten door
ontvangst van deputaties uit bevriende corpora. Het gewichtig hoogdravende,
spoedig-op-deteentjes getrapte air, dat corpora zich bij hun onderling verkeer konden
geven, is soms werkelijk indrukwekkend komiek. Daartoe behoeven we slechts even
te herinneren aan de belangstelling, die het Leidsche collegium toonde voor het wel
en wee der senaten in andere steden een interesse die zelfs zoover ging, dat in
1827 Ne Praeter Modum een vermakelijk hooghartig schrijven ontving met bevel
om terstond opheldering te geven omtrent het oprichten van een afzonderlijken
Lutherschen senaat, iets wat in Nederland niet behoorde voor te komen zonder
voorafgaande toestemming van Leiden!
Intusschen raakte ook die tijd voorbij en de erkenningen kwamen over en weer
gemakkelijk af, slechts zou zich later met Delft nog het vermakelijk geschrijf om de
indologen-kwestie afspelen. Die brak los, toen de school te Delft in 1864 de
Polytechnische werd. Het corps, sinds 1848 bestaande, meende nu recht te hebben
op erkenning als gelijkwaardige door de broederen, maar daarin had het zich deerlijk
vergist. Te Delft waren ook indologen lid van het corps, die zich daartoe pro forma
voor één lesuur aan de Polytechnische lieten inschrijven en Leiden had in 1857
erkend, maar trok dat in 1864 in, en hoezeer Delft ook betoogde, dat er feitelijk niets
veranderd was, Leiden viel over de naamsverandering der school en draaide eerst
in 1875 bij toen Amsterdam en Utrecht reeds jaren het voorbeeld hadden gegeven.
Utrecht was altijd schappelijker met erkenningen en had zich alleen schriel getoond
tegen den ‘pillen’-senaat Mavors Medicator van de Militair Geneeskundige School,
zoolang die nog te Utrecht gevestigd was. De verhouding was zoodanig, dat
incidenten aan de orde van den
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Societeit Minerva te Leiden in 1829
Naar een steendruk van L. Springer

Fête Champêtre, door de burgerij aangeboden aan het Leidsch Stud enten Corps op 6 Juni
1855
Naar een steendruk van C.C.A. Last
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Tooneel uit de maskerade-optocht te Groningen in 1864, voorstellende de Intocht van Maria
van Hongarije te Groningen op 20 Juny 1545
Naar een steendruk, vervaardigd naar een plaat van J.W. Karsses

Optogt van H.H. Studenten der Leydsche Hoogeschool, voorstellende den Intogt van Hertog
Jan van Beijeren binnen Leyden, den 18en Augustus 1420; gehouden den 8en February
1840
Naar een steendruk van H.J. Backer
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dag waren. Eens is het zelfs tot een bloedige vechtpartij gekomen. Eenige studenten
hadden uit het huis van den schoenmaker Van Dalen de pillen met flesschen en
glazen bekogeld, toen deze als gewoonlijk onder geleide van een luitenant naar
hun eethuis op het Munsterkerkhof marcheerden. Een uur later drongen de pillen
met den degen in de hand het huis binnen en joegen de studenten na een bloedigen
strijd eruit. Na de overplaatsing naar Amsterdam in 1868 waren evenwel de
bezwaren, die blijkbaar hun grond vonden in naijver, verdwenen. Daarentegen heeft
het A.S.C. 't altijd best met de pillen kunnen vinden.
In 1863 had het Leidsche corps ook gebroken met Utrecht. Heel getrouw werden
tot dan toe jaarlijks de almanakken uitgewisseld, maar nu had het Stichtsche zich
vermeten een stukje, getiteld ‘Olim’ op te nemen en daarin Leidsche toestanden te
hekelen, waartoe het ook nog de ongelukkige zucht tot suprematie van het oude
collegium ophaalde. Verontwaardiging in Leiden! Onmiddellijk ging een brief naar
Utrecht. Het antwoord: een almanak is geen corpsorgaan, de senaat kan er niets
aan doen, maar is het overigens geheel met den inhoud van Olim eens! Leiden was
al gegriefd, doordat een Utrechtsche maskerade niet voldoende gastvrij toegankelijk
was geweest en nu dit nog! Zonder aarzelen werden de betrekkingen afgebroken
en de Utrechtsche verdediging in open brieven had geen resultaat, hoewel het
contact tusschen de leden onderling als vanouds bleef voortduren. Degenen, die
van universiteit wisselden, ondervonden inmiddels de ellendige gevolgen in den
vorm van een nieuwen groentijd. Eindelijk bemiddelde Groningen, de vrede werd
te Amsterdam geteekend en een grandioos verbroederingsfeest te Woerden
bezegelde de nieuw gesloten vriendschap.
Ook de goede verstandhouding tusschen Utrecht en Groningen is eens verbroken
geweest, toen Utrecht den kastelein der Groningsche societeit in dienst nam zonder
daar vooraf over te spreken. Toen daarover een beklag bij den Senatus Veteranorum
binnenkwam, beweerde deze er niets mee te maken te hebben, een excuus dat
niet geaccepteerd werd, waarop de breuk in de betrekkingen volgde. Drie jaar later
slaagde Leiden erin een pleister op de wonde te leggen en een groot feestmaal in
het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam legde nieuwe vriendschapsbanden.
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Corpsleven
Uit den groei der corpora lichtten we de meest karakteristieke trekken. Uiteraard
zou het mogelijk zijn alleen daarover een heel boek vol te schrijven - doch niet
zonder den lezer te vervelen - door overal jaar voor jaar na te gaan uit hoeveel
functionarissen de senaat bestond, hoe hun titels waren, hoe wetten zich uitbreidden,
het aantal artikels groeide en den inhoud daarvan telkens weer nauwkeuriger
definieerde, mazen sloot en misbruiken den pas afsneed. Het heeft geen zin na
eenige hoofdlijnen te hebben uitgezet die tallooze wijzigingen op den voet te volgen.
Belangrijker is het 't leven in het corps te belichten in een poging om de veelzijdigheid
daarvan in één verhaal samen te voegen en het typeerende aan te geven. En dan
ga voorop het leven in de eerste weken van aanraking met het corps, het groen-zijn,
dat we tot nog toe slechts zagen als aanleiding tot conflicten, totdat de
aanstootgevende elementen uit oudere tijden - lange wachttijd met alle gevolgen
van nog niet voor vol aangezien te worden en de noodige dure partijen ten bate van
senatoren alleen - verdwijnen en een werkelijk georganiseerd groenwezen ontstaat
in de corpora, dat we echter nog niet zagen als element in het leven van de lijdende
en leidende partij. Kortom, het gaat nu niet meer zoozeer om de vraag: wat staat in
de wet, als wel om: wat is mos.
‘Gij, die de illusies van het student-zijn benijdt’, schreef prof. Pruys van der Hoeven
drie-kwart eeuw geleden, ‘weet gij wat een groen is? Een nul in het cijfer, een paria,
een ploert, nog erger dan een ploert: een cendrillon masculini generis’. Een
Asschepoester van het mannelijk geslacht, goed om voor alles en nog wat te
gebruiken, om hem dan in zijn hoek terug te zetten. Waarom? Om hem op te voeden,
van de ploertenwereld los te maken, hem tot echt student te kneden.
Een werkelijk paedagogisch element is moeilijk te vinden, tenzij in het gevolg van
voortgezette plagerij, want een eerstejaars bleef achteruitgezet en zag zich
gedwongen veiligheidshalve veel op zijn kamer te blijven. Dat had zijn voordeel voor
den nog pas aan het ouderlijk toezicht ontkomene, dicht een Groninger in zijn
almanak van 1836:
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‘Verbeeldt het U dan, dat het anders waar
Met handstok en boordjes, met pijp of cigaar
Hier overal vrijlijk mocht komen.
Hoe spoedig was 't dan met U allen gedaan;
Want 's avonds in plaats van studeeren
Zoudt gij hier of daar, naar een koffijhuis gaan,
Biljarden of wat bostonneeren.
En waarlijk beviel U dit leventje goed,
Gij zoudt het wellicht zoo vervolgen,
En ras was Uw geld en 't nog zuiver gemoed
In d' afgrond der zonde verzwolgen.’

Als groen werd oorspronkelijk iedere nieuweling behandeld, of hij wilde of niet en
hij bleef dat tot zijn partij toe, om daarna naweeën te ondervinden tot het jaar rond
was; hij legde bezoeken af, deed boodschappen, kwam niet op openbare
vermakelijkheden, droeg op straat geen studentenpet of pijp, liet zich op college
plagen en in een hoek terugduwen, of veroorzaakte een vechtpartij door brutaal
een plaats op te eischen. Vrijwel ieder liet zich ook ontgroenen, want wie zich
daaraan niet onderwierp, had geen leven, hij stond buiten de studentenmaatschappij
en riskeerde steeds op straat, op college, zelfs op zijn eigen kast de ergste plagerijen.
Dit veranderde, zoodra de periode der oude ontgroenpartijen achter den rug
raakte, hier vroeger, ginds later. Te Amsterdam bepaalde pas in 1842 de groenwet,
dat de aankomende eerst groen was na aanmelding als noviet. Eischen van kleeding
werden hem nog niet gesteld, alleen stok en faculteitspet werden hem nog niet
toegestaan; voor den tijd van vijf weken was hij nu verplicht tusschen 12 en 8 uur
bij elken student te komen, die hem ontbood en voor hem werkjes op te knappen,
zonder dat hij evenwel behoefde te dulden dat de oudere aan zijn kleeren en lichaam
raakte. Bij de visites kan men zich desgewenscht allerlei kwellingen denken - de
groenwetten verbieden wel steevast handtastelijkheid, maar wet en mos dekken
elkaar niet en de praktijk stoorde zich weinig aan een voorschrift - doch er zijn ook
genoeg voorbeelden van onschuldige werkjes. Te Groningen, waar de groen de
grootste vrijheid en bescherming genoot, moest hij theeschenken, boeken
opensnijden, ouderen 's morgens wekken, totdat het bestellen tot schandaaltjes
leidde en de tijd van kennismaking in 1830 beperkt werd tot borrel- en theeuurtje
(resp. 12-1 en 4-6 uur).
‘Hoeden af! Op de bank! Eenige buiging voor mijnheer! Zoo!
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Vraag mijnheer naar de gezondheid!’ Zoo begon het eerste contact met ouderejaars
van een groen, die in den Groninger almanak van 1840 zijn wederwaardigheden
beschreef. Op de achterste bank zat al een rij jongelieden met angst en vreeze op
het jeugdige gelaat afgeteekend, bezig alle manoeuvres uit te voeren, welke zwaar
gebaarde ouderejaars hun voorschreven, tot een groen de aandacht trok, die het
waagde met een hoed op en een sigaar in den mond binnen te komen:
‘Ongelukskind! Wie gaf u recht hier met een cigaar in den mond te verschijnen? De
hoed af! Lompert! Nu - zult gij een oud-student gehoorzamen?’ Een paar krachtige
handen en de nadering der bakkebaarden brengen den groen weldra tot rede, doch
de herrie om de nieuwelingen eindigt eerst als de professor binnentreedt en het
college begint. Na afloop gaan de groenen mee naar de kast om een aantal bevelen
uit te voeren, waarvan we kunnen verzekeren, dat ze wis en zeker volmaakt
onschuldig waren, doch er op gericht om de jonge broekjes respect voor de ouderen
bij te brengen. Ommelander koppigheid verzet zich soms om dan tot rede gebracht
te worden op de pijnbank, alias een liggenden stoel, doch wanneer de
handtastelijkheid te ver dreigt te gaan, neemt één het slachtoffer in protectie en de
deugdelijkheid van het Groningsch systeem zegeviert.
Overal kunnen we dergelijke tooneeltjes achterhalen, maar niet altijd zoo gespeend
van ruwheid. Het is niet mogelijk alle tijden en plaatsen daartoe onder de loupe te
nemen; er verandert zooveel, al heeten mores dingen te zijn, die van oudsher
onveranderlijk heerschten, en in iedere generatie zijn individuen, die het al te bont
maken en waartegen groenwetten met meer of minder succes bepalingen opnemen.
Om even bij Groningen te blijven: de tijd der concurrentie met het afgescheiden
corps gaf den groen vrijheid om te komen, waar hij wilde, de groenwet zweeg verder
bijna geheel over den groentijd, schreef slechts beleefdheid in het publiek voor,
verbood plagerijen in het openbaar, eischte een bijdrage van 20 gulden na hoogstens
drie maanden, doch liet verder alles aan willekeur over, zoodat de groen zich
veiligheidshalve zoo min mogelijk vertoonde.
Uit dezen overgangstijd is het groenen in volle glorie te voorschijn gekomen als
een bewuste barrière, een weg vol hindernissen tot den eeretitel van student, waarop
alleen lichamelijke beleediging verboden was, de groen nominaal overdag vrijen
toegang had tot societeit en colleges, doch daar en overal aan de heidenen was
overgeleverd behoudens contrôle van senaat en patronus. Officieel moest ‘het’
groen trouw college houden, op senaatsvergadering verschijnen om eventueele
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klachten uit te brengen, moest de wet van buiten leeren, op theeuur verschijnen,
en mocht verder van zijn vrijheid genieten.
En hoe is dan de praktijk? In den Groningschen Almanak van 1858 vertellen
groenen elkaar hun wedervaren op één dag. Eén der groenen heeft een brief moeten
schrijven aan zijn ouders, waarin hij zich ongeschikt verklaart voor de academische
studie, een ander schreef eenzelfde epistel aan den rector van zijn gymnasium, een
derde stelde een liefdesverklaring aan een doodskop, alle drie als straf voor hun
sullige onbenulligheid. Een schutterig verlegen jongmensch liet men aan alle
aanwezigen rondvragen, of zij suiker en melk in de thee wenschten, gezongen op
de wijze van ‘mijn lieve krulle-Mie’, een niet zeer kuische straatdeun uit die dagen.
Een ander jongmensch kreeg opdracht een meisje op straat te kussen en een laatste
wordt verkleed de straat opgestuurd en overgeleverd aan den spot van het toen
weinig welwillende Groningsche straatpubliek, om tot slot in een kinderstoel als de
baby van het gezelschap behandeld te worden. Bijzonder origineel waren deze
geestigheden niet en het artikel humor was schaarsch. Een keuze uit den voorraad
geestigheden van her en der levert een scène, waarin een voorbijschuivend groen
uit verwarde geluiden uit een bovenraam het commando opvangt: ‘Heidaar, kleine
rot, wil je eens oogenblikkelijk de trap opkruipen’. En bovengekomen vindt hij een
liefdestooneel van een groen, die op zijn knieën een lotgenoot met gebolde deken
en een veeg rouge als vrouw toegetakeld aanbidt en zoo wordt onderwezen op het
terrein, waarop zijn gymnasiale training nog te kort schoot. De kleine rot moest nu
de rol overnemen en deed het in een gevat gedichtje op den valschen boezem,
bleek al meer te weten, werd direct getapt en met rust gelaten. Een vindingrijke
geest liet nu een series zingen; ergens in een hoek was een ondervraging over de
Fransche Revolutie door twee studenten, die er zelf geen snars meer van wisten,
doch den ezel, die groen heette, gemakkelijk vingen op gekke vragen, zoodat weldra
de driedubbele domoor met zijn mond vol tanden zat. En het slot: ‘Allo lummel, ruk
uit en schrijf aan je vader dat-ie een uil in plaats van een menschenkind in de wereld
geschopt heeft’.
Hier en daar wordt een onmogelijk type tot normalen omgang geschikt gemaakt.
Een piekfijn uitziend, fatterig aangekleed heertje wordt er tusschen genomen, met
overdreven beleefdheid begroet, naar deszelfs naam gevraagd; zijn hoogadellijke
naam met een Von wordt spottend verdraaid, de beleefdheid zoodanig overdreven,
dat het heertje nattigheid voelt en verbleekt. Nu wordt het gezelschap eerst recht
gedienstig, verdenkt het fatje van neigingen tot flauwvallen, ontdoet 't snel van
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het keurige dasje, boordje en manchetten; en hoe voelt meneertje zich nu? Moet
meneertje misschien wat eten? Welwillend wordt een korst brood gevoerd en op
meneertjes protest hem een servet omgehangen tegen het beduimelen van deszelfs
kleeding en ietwat ontnuchterd wordt het gewezen fatje te denken gezet bij een
collega-groen, dat zich met een doktersattest achter een theepot in een hoek bevindt.
Een Leidsch groen - men herinnere zich, dat na de afschaffing in 1839 op den
duur zich een nieuw groenwezen vormde - begon zijn dag met het wekken van een
ouderejaars, maakte dan allerlei visites, werd 's middags na het eten aan tafel
vastgehouden en 's avonds op donderjolen klein gemaakt. Het bestelboekje was
langzamerhand in zwang gekomen, waarin de visites werden genoteerd, een gebruik,
dat elke academie op den duur kende en dat spijbelen voorkwam. Zoolang de
reglementen groote hiaten vertoonden, bleven de groenen zooveel mogelijk thuis
om aan vernederingen te ontkomen, met het gevolg, dat zij òf op hun eigen kamer
nog veel hinderlijker bezoek kregen, òf ten laatste tot hun eigen schade volmaakt
onbekend bleven. Het niet regelen van de verplichtingen der groenen had het
voordeel, dat meer actie en leven heerschte, alles minder slap ging, maar ook de
nadeelen grooter en de voordeden minder genoten werden. De invoering - overal
ca. 1855 - van het groenenboekje met adreslijsten en ruimte om bestellingen te
noteeren, bracht meer regel. In ieder geval moesten natuurlijk senaatsleden bezocht
worden, die daartoe dikwijls een receptie hielden en verder legden gewoonlijk de
meest getapte levenslustige typen beslag op eenige individuen, die van hen een
dosis wijsheid en dwaasheid ter opvoeding opgediend kregen en dan een moraal
mochten schrijven in 't groenenalbum.
Afgezien van plaatselijke verschillen was der groenen lot niet zeer
benijdenswaardig. Wel meent ieder, dat vóór zijn tijd alles veel mooier en
gemakkelijker was en er zijn ook wel boffers geweest. Een in 1854 te Leiden
aangekomen theoloog vertelt in Pallas Leidensis: ‘Wij heetten groenen en zouden
na een week of drie plechtig geïnaugureerd en onder muziek en fakkellicht naar de
Kroeg geleid worden, maar daarvóór hadden wij van ons groen-zijn niet veel
genoegen of last: de oudere studenten bemoeiden zich weinig met ons of met de
nieuw-aangekomenen. Dus konden wij ongestoord colleges gaan bezoeken’. Eenige
jaren later stelt Brooshooft ons echter voor een totaal anders gekleurd tafereel,
waarin de vlakke tint door schelle kleuren is vervangen: Met een zwaar hoofd uit
den diepen slaap ontwakende, waarin de ongewone vermoeienissen van den vorigen
avond hen hebben gedompeld, is dik-
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wijls de eerste gedachte, die hun helder voor den geest staat, dat zij dezen of genen
dwingeland, wiens naam op hun ‘boekje’ staat gekrabbeld, wakker moeten gaan
maken. Na die taak in een meer of minder vunzige atmosfeer en met krasser of
zachter verwenschingen als dank te hebben volbracht, beginnen zij hun dagelijksch
werk. Dit toont een aaneenschakeling van bedeesde en eerbiedige groeten,
strategische bewegingen ter ontwijking van vijandelijke donderbenden, levert een
verward beeld van opgesukkelde en afgestommelde trappen, aanroepingen op het
oogenblik dat het ongelukkige slachtoffer eindelijk den koud wordenden maaltijd
denkt machtig te worden, opgedrongene heildronken, onverdiende scheldwoorden,
onnatuurlijke snorren en nooit vertoonde acrobatische toeren, totdat tegen het einde
(of het begin?) van den dag de arme halzen op een jool het overschot hunner
bezinning verliezen en eindelijk door hun prorectoren naar bed gejaagd worden.
Dat is Leidsch; de Groninger was tenminste 's avonds vrij, kreeg in 1856 vrijen
toegang na theetijd tot de societeit Mutua Fides, en mocht daar al de vier weken
van zijn groentijd zijn bestelboekje niet meebrengen; hij schijnt daar werkelijk eenige
jaren bijna ongehinderd te zijn gekomen tot.... het Vindicat financieel weer wat beter
begon te gaan, de clementie hoe langer hoe meer overbodig wordt geacht en dan
op den duur het donderen overal glorieert en in 1868 T. Kuyper ‘Waarom moet
V.A.P. verdwijnen?’ o.a. tegen donderen op de collegebanken van leer trekt.
Ongetwijfeld was de overgang van de schoolbanken naar het studentenleven
groot en het was gewoonlijk niet geheel overbodig eenige weken wat te schaven,
den jongen zielen wat van de aparte mentaliteit van het corps bij te brengen en hen
met hun toekomstige college- en kroegbroeders te doen kennismaken. Maar nu
kwam het er op aan hoe, en op dit punt was jaar op jaar nog alles te wenschen. Nu
eens waren het flauwe streken: groenen laten duikelen, kruipen als honden, drinken,
voor spot laten loopen, de meest dwaze vragen stellen en afsnauwen als het
antwoord uitbleef; dan weer dreigde de heele groentijd te ontaarden in mishandeling,
drinkpartijen, onverantwoordelijke ruwheid. Er waren er altijd bij de donderaars, die
niets dan flauwheden verkochten en anderen, die een school met de karwats
verdienden. Niet immer waren de groenen de meest belachelijke wezens, de
komische figuur was ook dikwijls de donderaar, die normaliter veelal een prul was,
doch in September een hooge borst opzette, pedant pronkte met goed onthouden
geestigheden, een geleerdheid en degelijkheid ten toon
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spreidde, waar zijn collega's zich om vermaakten en alleen de onnoozele groen
hoog tegen op zag.
Met dat al kwamen jaarlijks weer eenige dozijnen jongelingen aan, die hun
ploertenhuid moesten afstroopen, hun burgermanieren afleggen en de studentikooze
daarvoor in de plaats stellen. Hardhandige mishandeling in de eerste weken droeg
daar werkelijk toe bij. Al gauw genoeg hingen den groen de veel gebruikte
krachttermen in het hoofd, hij leerde eenig respect te toonen voor ouderen en zijn
pedant stoffen op zijn gymnasiumdiploma vervangen door de wetenschap, dat hij
toch nog maar een beginneling was in de geleerde wereld, maar tevens had een
pienter jochie ook al gauw door, dat de tweedejaars, die hem het meest negerde,
toch eigenlijk weinig meer wist en niet veel hooger stond dan hij, weshalve hij het
hoog opzien tegen de studentenmaatschappij, die hij tot dan toe uit de verte als iets
heel bijzonders had aangezien, afleerde en hij was daarmee aardig op weg om zich
gelijkwaardig en ingeburgerd te gaan voelen.
Het groenwezen kende toen nog minder de ruwe en vernederende elementen,
waartegen later zoo'n heftige oppositie losbrak. De noviet onderscheidde zich vóór
omstreeks 1870 in uiterlijk nauwelijks van ouderen, hij was niet verplicht
kaalgeschoren rond te loopen, niet genoodzaakt in een oud vies pakje de straat op
te gaan, maar had zich bescheiden te gedragen en het dragen van de pet na te
laten en tot vrijer dagen uit te stellen, evenals het gebruik van den stok en het genot
van de lange Duitsche pijp. Met zijn hoed onderscheidde hij zich niet van den
gewonen burgerman en een afstekende kleeding zooals de blauwe kiel der
theologengroenen te Utrecht tusschen 1820 en '30 was hooge uitzondering. Pas
zoodra de student zelf een hoed gaat dragen, wordt den groen een pet
voorgeschreven; zoo te Utrecht sinds ongeveer 1866.
Bij de gebruiken in den groentijd vinden we onder de oude senaten opdrachten
voor proef- of prulschriften voor de promotie op de meest dwaze onderwerpen, bijv.
over den invloed van stoomschepen op de letterkunde der Grieken, over het voordeel
dat het kadaster uit de garnalenteelt trekt, over een samenspraak tusschen Venus,
Madame de Pompadour en de koningin van Engeland, over de voor- en nadeelen
van het huwelijk, e.d. Ze behooren bij de examina vóór de promotie en geen
‘viridissimum monstrum’ ontkwam aan een dergelijke opdracht. Met het verdwijnen
der promoties verloren de prulschriften hun bestaansrecht, maar werden vervangen
door opdrachten om verzen te maken. Deze zijn het reciteeren niet waard en of ze
nu in echte
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Alexandrijnsche voeten waren gemaakt dan wel in hobbelrhythme en kreupelrijm
gedicht, ze bewezen stuk voor stuk dat een groen nog radicale ontbolstering
behoefde, alvorens voor een leesbaar verzenschrijver te kunnen doorgaan. En dan
ook, 't was geen tijd om te schrijven, slechts om te dulden en te ondergaan, zeker
niet toen tegen de zeventiger jaren de echte donderjolen begonnen op te komen
met gooien en smijten, toen groenen op de vloeren gezeten waren tusschen
gebroken glazen in vuil en bier, waarmee zij overgoten werden en met dwang tot
drinken - tijdgenooten zeggen, dat zij daarom voor den groen zoo erg niet waren!
Maar dat geldt dan meer een volgende periode; in het midden der 19e eeuw was
het beter dan later en ook beter dan onder de oude senaten. Pruys van der Hoeven,
die Utrecht van 1812-1816 had gekend als student en later lange jaren als professor,
schreef dan met voldoening erover en zegt: ‘Wat is de maaltijd met libertas bibendi,
zonder dat gij het verbum behoeft te conjugeren, vergeleken bij die zwijnenboel,
waarvan ik getuige moest zijn?’
Het slot van den groentijd, vroeger voor ieder man een partij op zijn kosten,
evolueerde tot een installatieplechtigheid, waarin alle partijen tezamengeknepen
waren. Zoo werd de inauguratie een voor allen gelijk feest, dat ieders groentijd even
kort maakte. De ‘moreele’ verplichting van vroeger om de kosten te betalen, kwam
nu hierop neer, dat de groen eenzelfde bedrag als vroeger in den vorm van entree
in de kas stortte.
Te Utrecht is de installatie lange jaren voorafgegaan door de viering van mysteriën
in de gangen onder den schouwburg - een voortzetting van de geheimzinnigheden
bij de examinatie door den ouden senaat -, tot in 1869 de heel bijbehoorende
inventaris is verbrand in den oven der Utrechtsche vitrioolfabriek, terwijl de viering
reeds in 1857 bij een wetsherziening was afgeschaft. Zooals bij echte mysteriën
behoort, zijn de handelingen geheim gebleven, al hebben quasi-ingewijden er
afgrijselijk romantische verhalen omheen gesponnen, waarop de werkelijk ingewijden
dat alles voor verzinsel hebben verklaard, zooals vanzelf spreekt.
Te Leiden werd sinds 1839 een kort novitiaat op voet van gelijkheid gevolgd door
een installatie, waaraan hoe langer hoe meer donderen vastgeknoopt werd; in 1853
sprak men alweer van de ‘vreeselijke avond voor de inauguratie’ en daaruit groeide
een compleet groenwezen, wijl het gemis aan een ‘beschavingsmiddel’ gevoeld
werd. De Leidsche inauguratie geschiedde oorspronkelijk in een voltallige
collegiumsvergadering - nog niet in het bijzijn van de corpsleden dus -, sinds 1867
echter hield de rector zijn toespraak in tegenwoordigheid van het ge-
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heele corps in de stadsgehoorzaal. Hij spoorde dan onder zeer gebrekkige stilte de
nieuwelingen aan steeds ijverig hun plichten te vervullen, de gevaren te vermijden
en van vele onder-vereenigingen lid te worden, waarop ook de ab-actis nog even
den nadruk legde. De groenen zaten dan in het midden, één voor één door den
corpspedel binnengebracht, de studenten op de galerij en op het podium het
collegium. In de gangen hadden de novieten het nog voor het laatst zwaar te
verduren, maar binnen zaten zij door hekken van de ouderen afgescheiden. Wanneer
nu de praeses van het collegium met zijn eindeloos gepraat de razernij van ongeduld
ten top had gevoerd en de tweede redenaar ternauwernood zijn laatsten volzin had
uitgebulderd, werden plotseling alle stoelen, hekken en deuren omver gesmeten,
hoeden uit louter enthousiasme ingeslagen, handen blauw geknepen en een en al
broederschap drong de verwarde kluwen naar buiten. Veel orde was er echter
tevoren ook al niet na een diner met de noodige broederschapsdronken, waar
gewoonlijk zelfs het meest geroutineerde collegiumlid te veel van kreeg en slechts
zelden wist men er iets van te maken, dat de inauguratie werkelijk een indruk van
plechtigheid gaf. Een fakkeloptocht langs Leidens grachten naar Minerva vormde
het slot.
Voor en na is duchtig getwijfeld aan het nut van den groentijd, zooals hij was. De
Utrechtsche schrijver van ‘Aan mijn Academiebroeders’ (1839) maant ‘Schaft het
groenzijn niet af, zeggen wij, maar verbetert het! Zorgt, dat geene novitii in het bijzijn
van burgers en andere oningewijden op de straten of openbare plaatsen beleedigd
en mishandeld worden; zorgt, dat er om of door hen geene stoornis op de collegiën
voorvalle; verbiedt alle handtastelijkheden of onedele gedragingen jegens hen’. De
Amsterdammers vooral kregen er niet veel meer dan flauwiteiten en ruzies aan te
zien en een hunner schreef er in den almanak van 1845 over als een bron van
tweedracht en twist om de novitii ‘als twee studenten te gelijkertijd dezelfden Novitius
aanspraken of op hetzelfde uur bestelden’, over oneenigheden uit de daar
niet-wettelijke protectie door vrienden ontstaan. ‘Dikwerf zag men novitii, die
gedwongen waren op de publieke straten hunne kunsten en nederigheid toonen,
en aldus voor de blikken van hunne kennissen en betrekkingen niet vrij stonden,
en wij waren zelfs meer dan eens getuige van de ergernis der der geringste en
laagste volksklasse, die zich voor de deuren van een collegievertrek had zamen
gedrongen en luid hare afkeuring te kennen gaf’. Zooiets werd te Amsterdam met
het groote percentage stadsstudenten veel erger gevoeld dan elders. En dan was
ook de vrijheidszin, die in den geest des tijds lag, nog een bezwaar.
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En toch zou nooit een meerderheid voor afschaffen te vinden zijn, was de algemeene
overtuiging, allereerst om de mos te handhaven, maar ook om egoïstische motieven:
‘immers de meesten zouden bevreesd zijn een regt te verliezen, waarvan zij zich
nog te vele genoeglijke uren hebben voorgesteld, dan om dit zoo dadelijk voor de
goede zaak op te offeren’. ‘Het groenwezen is een bespottelijkheid, een dwaasheid,
een ongerijmdheid, een kwâjongenspleizier’, schreef het Utrechtsche studentenblad
Lucifer, belachelijk maken is het eenige wat daartegen helpt, want officieel afschaffen
geeft niets. Zelfs in Vindicat geloofde men niet meer aan opvoeding en wilde in de
richting van kennismaking zonder meer. Herhaaldelijk komen er in verschillende
steden voorstellen om den groentijd af te schaffen, die ‘flaauwe, nuttelooze en
ongepaste overheersching’, die ‘physieke tyrannie’, in de plaats van echte
kennismaking en moreel overwicht gekomen. Telkens dreigt de bom te barsten en
bindt men in door nieuwe beperkende bepalingen, voor radicaal ingrijpen was
intusschen - we zagen het reeds - een zeer bijzondere aanleiding noodig, het moest
eerst een levenskwestie worden, een strijdmiddel tegen een concurrent. Voorstellen
om novieten vijf of zes weken uit alle vermakelijkheden te weren en op college en
kast geheel vrij te laten, zijn in het midden der eeuw verschillende malen gedaan,
doch om de bovengenoemde redenen met regelmaat verworpen. De tijden waren
alleen rijp voor beperkende voorschriften, die de practijk niet beter maakten.
Maar.... overal voelden velen den toenmaligen gang als een nuttelooze plagerij,
die niet geheel afgeschaft, doch wel duchtig veranderd moest worden. Een
Utrechtenaar - de schrijver van ‘Mijn Kamer’ - zegt in 1849: ‘Een middel om den
jongen student te leeren studeren? .... dat middel meen ik in den groentijd gevonden
te hebben. Ik beken dat die, zooals hij thans aan de Akademiën bestaat, weinig
schade bij zijn afschaffing zou lijden, maar daarom hem toch niet afgeschaft! Moet
men dan instellingen vaarwel zeggen, die misbruikt worden?’ De Groninger liet het
groen wel college loopen en zorgde er zelfs voor, dat het trouw gebeurde, en ook
Utrecht heeft dat gekend, zooals uit de Bedenkingen van het gezelschap Sappho
blijkt; evenwel liep het overal op den duur op plagerijen uit, het groen vluchtte en
dan komt de ontevredenheid met het instituut; men voelde, dat er dagen geweest
waren, waarin men zich met het groenwezen een geheel ander doel voor oogen
stelde en werkelijk opvoeding aanbrengen en leiding geven bedoelde. De groentijd
brengt geen kennismaking, geen vrijheid, vriendschap en esprit de corps, schreef
Sappho in 1848, er wordt veel te erg
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gedonderd. ‘Daarenboven wordt de groen door een zeker air van studentikositeit
bijzonder aangetrokken; het behoort tot zijn illusiën in het vervolg algemeen bemind
en gezien te zijn; en daar hij den schijn van het wezen nog niet kan onderscheiden,
zoo meent hij die eigenschap het meest te vinden bij die studenten, die in hun uiterlijk
een zekere minachting voor studie en goede zeden ten toon spreiden, die meestal
niet in hun binnenste huisvest.’ Moegeplaagd spijbelt het groen, gaat 's avonds een
lotgenoot opzoeken en om het leed voor eenige uren te vergeten tracht hij de partijen
der studentikozen na te volgen, overdrijft en verliest den zin voor studie en werkelijke
kennismaking. Waar blijft dan de zoo geprezen opvoeding en opneming in den
vriendenkring?
De roep om hervorming is niet van de lucht in het midden der eeuw, idealisten
en vrijheidspredikers harnassen zich evenwel tevergeefs.
En toezicht van de senaten? Daarnaar is gestreefd en nu en dan wordt een al te
hardhandige donderaar voor het forum geroepen, maar contrôle is een altijd
onbereikbaar ideaal gebleven: ook een senator kan niet op alle kasten tegelijk zijn
en weet niet wat er gebeurt, zoodra hij zijn rug gekeerd heeft. ‘Geeft hun magt en
gelegenheid, om zich .... te beklagen, en straft den schuldige met ontzegging van
zijne studentenregten’, wordt te Utrecht meer dan eens geroepen. Groningen heeft
dat misschien het minst noodig gehad, elders ontstonden vroeger of later regelingen
op papier, die bewezen hoe ook de mooiste bepalingen niet alle misbruiken
voorkwamen. Van recht tot beklag bij den senaat durfde zelden een groen gebruik
maken en het jus inquirendi zonder klacht was evenmin afdoende. Leiden wilde in
1864 een patronaat invoeren, een verzamelplaats voor novieten inrichten, vrij van
drinkdwang, het visitesysteem regelen en de groenen vrijlaten na 11 uur 's avonds
en vóór 1 uur in den middag, 't Lukte niet en toen kwam men op het schitterende
idee de groentijdbepalingen geheel uit de wet weg te laten en zich officieel te
beperken tot een voorhangen gedurende acht dagen van adspirantleden en ballotage
op verzoek van vijf corpsleden. De eigenlijke kwestie bleef dus buiten herziening.
Te Delft werd in 1864 het voorstel gedaan om het bestellen op de kamers af te
schaffen en de societeit eenige uren voor groenen open te stellen, maar dan onder
zeer goed toezicht! Het voorstel kelderde, wel omschreef de wet nu rechten en
verplichtingen beter, bracht den groentijd tot drie à vier weken terug, maar liet de
verplichting om colleges te loopen vervallen en breidde den besteltijd van 10-7 nog
uit tot 10-10 uur. Dat is typeerend voor de ontwikkeling van dien tijd, na het midden
der eeuw
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sterven voorloopig de stemmen vóór verzachting weg en het groen wordt steeds
meer van den vroegen morgen tot den laten avond de dienstplichtige, in dienst van
de donderaars thuis en op jolen, en op straat gedurig aan den haak geslagen.
Daarmee komt ook de tijd van varkens, knorren en boeven, de nietleden van het
corps. Voordien zou vrijwel niemand zich in het hoofd halen buiten het corps te
blijven, want dat stond gelijk met volkomen buiten de gemeenschap gestooten te
worden en evenveel plagerijen te verduren, maar dat niet eenige weken, doch den
geheelen studietijd door. ‘Gesteld toch’, schreef de Amsterdamsche almanak in
1845, ‘dat iemand eens weigerde zich aan het Studieligchaam aan te sluiten, dan
zal hiervan het gevolg wezen, dat hij geheel verlaten van anderen, bespot, gehoond,
den nuttigen omgang met zijne mede-studenten zal moeten missen, en daardoor
zijne studiën zal zien benadeeld’. De praktijk ging nog iets verder. Weigering om
zich te laten ontgroenen was dan ook hoogst zeldzaam en de gevolgen daarvan
leert de z.g. ‘T.... ziekte’ te Amsterdam. T. was P. Alberdingk Thijm, die het betoog
der oppositie in daden wilde omzetten, toen hij in 1849 aankwam. Wat hij bereikte
was, dat de politie in de collegezaal moest verschijnen om hem te beschermen en
de professoren zich gedwongen zagen hun lessen te staken. Thijm voelde
ontgroenen als een schending der individueele vrijheid, maar heeft zich na twee
jaar moeten onderwerpen en heeft ervaren dat de groentijd nog geen zaak was,
waaraan men zich vrijwillig onderwierp: het was buigen of niet studeeren. Afschaffen
was onmogelijk, Leiden bewees het, want op den duur keerde de oude gewoonte
terug; vandaar de roep om hervorming tot de grenzen van het redelijke, immers het
nut van een goed geregeld novitiaat viel niet te ontkennen. Het jammerlijke was,
dat vele regels kwamen, maar de praktijk steeds slechter werd.
Enkele weken van het jaar doordesemt de groentijd het geheele corpsleven, en
dan gaat het gewone leven weer zijn gang. De groen was ingelijfd, had vooral
vrienden in de verdrukking onder zijn jaargenooten, was al dan niet voor een dispuut
gevraagd en kwam nu ook zijn vermaak op de Kroeg zoeken.
De Kroeg, de societeit, is zoo oud als en dikwijls nog ouder dan het corps. Men
ontmoette elkaar in een vast koffiehuis en liet ruimte voor zich reserveeren, of de
caféhouder bood dat zelf reeds aan om den overigen klanten rust te gunnen. Ziedaar
de soos in wording. De historie van de Leidsche, die notulen bezit van 1819 af, wijst
daar ook op; de Gouden Leeuw in de Breestraat was het centrum der ge-
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zelligheid, eerst voor een kleine groep leden, wier aantal gestadig toenam en die
zich uitbreidde tot de Societeit Minerva, die eerst in de Breestraat huisde, dan op
het Rapenburg terecht kwam op een verdieping van het tegenwoordige
kantongerechtgebouw, in 1844 verhuisde naar de Breestraat, naar de plaats, waar
sinds 1875 de monumentale Minerva staat. Te Utrecht was het maliehuis een soort
societeit, ook toen in 1811 de baan vrije wandelplaats was geworden. ‘Placet Hic
Requiescere Musis’ werd in 1816 in de Servetsteeg bij Coops gevestigd en verhuisde
daarna naar het koffiehuis van Klank op het Munsterkerkhof. Groningen kreeg in
1815 ‘Mutua Fides’ in het Gouden Hoofd aan de Groote Markt; tevoren diende een
jeneverburcht als stamkroeg. Amsterdam had van 1820-41 ‘Non semper tendit
arcum Apollo’, waarvan niets meer dan de naam bekend is en kreeg in 1841 ‘Nos
Iungit Amicitia’, die tallooze malen verhuisd is en door de concurrentie met
groote-stads cafés zwaar heeft moeten worstelen om het bestaan en nu en dan den
strijd opgaf, zoodat A.S.C, het zonder N.I.A. moest doen. Delft richtte Phoenix op
tegelijk met het corps in 1848.
Al die kroegen hebben hun historie, ze verhuisden, breidden zich uit en regelden
hun verhouding tot het corps, waarvan ze gewoonlijk financieel los stonden, ze
werden bestuurd door een autonome kroegcommissie (alleen Groningen had corps
en kroeg in één hand), hadden hun al of niet roemruchte, drankzuchtige, inhalige
of royale, credietgevende of inhalige, ijverige of slordige kasteleins of pachters; ze
zochten alle den weg naar economisch beleid, verknoeiden stuk voor stuk gelden
in eigen beheer, probeerden het dan weer met een kastelein, die slechte waar
leverde en tuk op winst was en waren maar zelden tevreden. Zorgelijk is kroegbeheer
altijd geweest, omdat de commissie nooit voldoende in de financiën thuis was, het
crediet te ruim werd verstrekt of de bonnetjes niet klopten.
Op die kroegen speelde zich het grootste deel van het corpsleven af, bijna ieder
corpslid was ook kroeglid en daar troffen vrienden elkaar en werden onder elkander
feesten gevierd en joolen gehouden, 't borreluurtje op den middag lokte den een,
courant, tijdschrift, biljart of ander spel de anderen. Reeds in 1816 schetsten de
Groninger Mengelingen ‘.... Hier zit 'er een in de nieuwspapieren te lezen, - of bladert
het een of ander tijdschrift (die daar toch alle voorhanden zijn); - ginds bepeinzen
twee anderen, met de hand aan het hoofd, hun dam- of schaakspel; dezen zoeken,
aan de biljarttafel, eene aangename uitspanning; terwijl genen, in eenen kring, zitten
te redeneeren’. Maar, zegt Klikspaan, de Kroeg is niet alleen de plaats, waar men
komt voor
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biljarten, kaarten, domineeren, drinken en praten, zij helpt den waren geest te
kweeken: schaf de Kroeg af en gij vernietigt het Corps als ordelijk ingerigt ligchaam,
verbreekt te gelijker tijd den algemeenen band, den algemeenen geest, dooft alle
broederschap uit, trapt alle vriendschap den nek in .... De studentensocieteit is eene
beurs; daar worden afspraken gemaakt, nieuwstijdingen vernomen, berigten
medegedeeld, daar wordt de geest des algemeens gepeild, daar leert men in het
klein zaken en handelingen inzien, om ze later in het groot toe te passen.
De kroeg was een bij uitstek geschikte plaats om mores te vormen zelfs te
Amsterdam, waar Meiwijnjolen jaarlijks een hoogtepunt waren en biljart- en
hombreconcoursen gehouden werden. Utrecht had sinds 1856 een jaarlijksche
biljartpartij met poedelspeech en kroegjool, voerde eenige jaren later bij officieele
kroegjolen de pokelspeech bij den zilveren bokaal met champagne, die bij allen
rond ging als symbool van broederschap (een rector magnificus dronk 'm in eens
met groote inspanning leeg, ad fundum usque, uit onbekendheid met het gebruik!)
Delft had een bloemkoolspeech bij de uitreiking van den almanak, het papieren
kind, dat uit de bloem opsteekt. De meeste der mores dateeren evenwel uit later
tijd en krijgen dus in het volgend hoofdstuk hun beurt.
De kroeg was het punt van uitgang bij serenades aan nieuw benoemde
professoren, bij rectoraatsoverdracht, bij fakkeloptocht in den avond van den dies
der universiteit, het tooneel van een bruisende kroegjool na afloop daarvan. De
societeit was ook een middelpunt bij lustrumviering en reunie. Reunies worden
gebruikelijk, zoodra de corpora een of meer generaties leven achter den rug hebben
bij gelegenheid van een lustrumviering en al gauw komen daar maskerades aan te
pas. In de eerste decennia der 19e eeuw was het nog een eenvoudige verkleedpartij,
die evengoed een feest der hoogeschool als een studentenfeest moest opluisteren.
De Groningers vermaakten zich er om de drie of vier jaar mee en behielpen zich
met weinig kostbare hulpmiddelen. Zoo trokken in 1819 priesters van Apollo met
muziek en koorzangers uit, waarvoor noodig was een wit hemd ‘'t welk toch iedere
student in vrij goede orde bezit’, een wijde broek, een hoofddeksel van vier stuivers,
laurierkransen van zes st. en een roode gordel van 13 st. In 1824 bij den triomftocht
van een Romeinsch veldheer werden beddeen tafellakens als mantels gebruikt.
Dergelijke verkleede groepen trokken dan ook 's avonds bij fakkellicht rond, als men
toch niet zooveel zag. Maar vergelijk daarmee nu eens de latere maskerades, die
tienduizenden kostten en waarvoor de hoofdpersoon eenige duizenden guldens
moest
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neertellen voor een tot in de puntjes verzorgd historisch costuutn, dat ook in de
balzaal vertoond werd. Omstreeks 1840 reeds begint men meer luxe te vertoonen,
hoewel de duurste costuumklasse eenige tientjes nog niet te boven gaat. Dan wordt
de maskerade om de vijf jaar gegehouden, door zorgvuldige studie voorbereid,
tevoren uitgewerkt op gekleurde teekeningen, die in steendruk verspreid werden.
Utrecht begon in 1824 een serie maskerades, vierde 1836 met een grooten
avondoptocht van bijna 400 deelnemers bij fakkellicht, gaf een volksfeest en
vereenigde de reunisten aan vier diners. Omstreeks het midden der eeuw gaat ook
de burgerij meer meedoen en op het genotene bij maskerade en bal volgt gewoonlijk
een contrapartij van haar kant. Delfts eerste maskerade van 1857 werd al terstond
op deze wijze beantwoord. Iets eerder begint Leiden de grootsche lustrumfeesten
met reunistendiners en maskerades, wier kostbaarheid in 1870 - toen Leycester
met paard en al in het water terecht kwam - niet alleen uit de costuums bleek, maar
ook uit het sterk gestegen aantal anonymi. Een minder kostbare maskerade werd
gehouden jaarlijks bij den fakkeloptocht van 8 Februari, den dies der academie.
Voor een groot deel der organisatie, voor veel van het werk had de senaat zijn
oppasser, den pedel, een eigenaardige figuur, die alle studenten èn alle mores
kende, de eenige, die aanbleef, terwijl de besturen wisselden, de man, die jaar in
jaar uit dezelfde plechtigheden bijwoonde en bekend met alle formaliteiten den
senaat tot vraagbaak diende en zoodoende een man van invloed werd, zijn eigen
waarde leerde kennen, maar ook gebruikte en bij tijd en wijle zijn onmisbaarheid
deed voelen. Leiden had in Klipspaan's tijd Robert als factotum en. sinds 1869 den
boekhandelaar Somerwil, die alles tegelijk kon. In 1875 schreef Brooshooft van
hem: ‘Indien ge morgen een bal, een optocht, een illuminatie met chassinet of wat
ook, wilt hebben, ga dan op uw gemak naar Somerwill, drink, eet en slaap op Uw
gewone wijze en neem eenvoudig de moeite Uw f eestkleed aan te trekken: de
muziek, de decoraties, de ververschingen, gasten, fakkels, huzaren, lampions, het
chassinet, kortom al wat noodig is, zult ge gereed vinden. Het is met zekerheid
uitgemaakt, dat Somerwil op 't zelfde oogenblik bij een student platen heeft
opgehangen, in zijn winkel klanten bediend en in den trem gezeten heeft om in Den
Haag een muziekkorps te engageeren’.
Te Utrecht vertegenwoordigde de statige Theodorus Philippi, in 1834 aangesteld,
die zijn 55-jarig ambtsjubileum nog beleefde, een heel stuk corps-lief-en-leed. Naast
hem stond Nicola, van wien gezegd werd: ‘De Senaat kende hem als een fijn proever,
de Corpsleden als een
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De Gradus academici, ook genoemd Gradus ad Parnassum. Naar de muurteekeningen, die
Jhr. Victor de Stuers omstreeks 1865 langs de trap en op het bovenportaal in de Leidsche
academie gemaakt heeft. Boven de deur van het zweetkamertje (rechts onderaan) staat:
Lasciate ogni speranza, voi che entrate
Naar een steendruk van J.J. Mesker

De Nacht voor het Examen
Naar een teeltening in den Almanak voor 1844 van het Leidsch Studenten Corps
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Spotprent op de botsing tusschen studenten en schutters te Utrecht op 10 October 1825
Naar een teekening in De Gekortwiekte Faam

Studenten-leden van het corps vrijwilligers, dat als gevolg van de troebelen in 1848 te Leiden
was opgericht onder leiding van Prof. J.F. van Oordt, oefenen in de duinen te Katwijk
Naar een steendruk in den Almanak van het Leidsch Studenten Corps voor 1849
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ongekunsteld orator’; diens opvolger was Arie Ducro ‘wiens nuchtere natuur gunstig
afsteekt bij die van zijn voorganger’.
Voor corpsvergaderingen werd meestal een gehoorzaal of een aula der academie
gebruikt. Het is genoegelijk te lezen, hoe op zoo'n bijeenkomst de meeningen kunnen
veranderen. Stellen we een kwestie, waarvoor werkelijk belangstelling bestaat, dan
zien we een beweeglijke, woelige vergadering, waarin ettelijke sprekers tegelijk
overeind schieten en schreeuwend boven het geroezemoes uit het woord eischen.
Onder veel gehamer slaagt de Praeses er in voor elk op zijn beurt stilte te maken
en dan gebeurt telkenmale het wonderlijke: de getapte, gevatte redenaar ontvangt
algemeen applaus, of hij vóór of tegen was.
Een studentenconvocatie is een zeldzaam veranderlijke massa en meermalen is
het voorgekomen, dat zij op opeenvolgende vergaderingen een voorstel aannam
en weer verwierp. In luchthartige onverschilligheid komt de groote massa immers
op, zonder zich tevoren een meening gevormd te hebben over de agendapunten.
Zij geeft zich de moeite niet er vooraf over te denken en aldus is elk argument nieuw
en wordt luidkeels toegejuicht, als 't wat smakelijk wordt opgedischt en de laatste
spreker heeft gelijk, precies als in een volksvergadering. Zoo kon het te Utrecht
voorkomen, dat een voorstel inzake kroegbeheer werd aangenomen op de
corpsvergadering en even later op de societeit (met dezelfde corpsleden) verworpen.
De studentenwereld is een onnadenkend wereldje, dat een handig manipuleerenden
senaat dictatoriale macht schenkt!
Een groot deel van het corpsleven speelde zich af in de disputen en
subvereenigingen, want met uitzondering van Groningen heeft het studentenleven
zich overal - doch te Amsterdam vooral - gekenmerkt door een vermeerdering van
het aantal gezelschappen van allerlei aard, sommige met kortstondig bestaan, terwijl
andere een hoogen leeftijd bereikten. Alle ondergingen zij meer of minder den
invloed van wisselenden smaak en veranderende levensopvattingen der
opeenvolgende generaties en daaruit welden ook steeds weer nieuwe gezelschappen
op.
Er waren er, die uitsluitend gezellig verkeer in vriendenkringen beoogden, zooals
Omlandia, Frisia en dergelijke gewestelijke kringen te Groningen, die
Zondagmiddag-bijeenkomsten en gezamenlijke bieren bittersteken hielden. Zuiver
vriendenkringen waren te Utrecht o.a. Musis Conjectores, dat reisjes naar Duitschland
maakte, Tres faciunt Collegium, dat de gewoonte had om jaarlijks op Palmzondag
een plechtigen intocht in De Bilt te houden, dáár het toppunt der traditioneele drukte.
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Daarnaast bestonden algemeene disputen, die algemeene ontwikkeling ten doel
stelden, letterkundige gezelschappen, wier namen te noemen te ver zou voeren,
maar die hard werken afwisselden met gezellige borrelpartijen, kringen die
welsprekendheid beoefenden en sprekers van naam uitnoodigden, ook om nieuwe
ideeën, zooals die van Multatuli, te hooren. Er waren vakdisputen van juristen, medici
enz., die gewichtig onder elkaar lezingen en voordrachten hielden, repeteerden,
critiseerden en daarmee elkaar voor examen en leven rijper maakten. Er waren
schermvereenigingen, zooals Olympia te Utrecht, muziek-, wandel-, ijs-, cricket-,
schietclubs. De lezer zal het ons vergeven, dat wij zelfs geen poging wagen om
verder namen te noemen en zal ons een opsomming van hun praestaties schenken.
Hij zal gaarne gelooven, dat er dikwijls hard gewerkt werd en er geen bezwaar tegen
hebben, dat we de verslagen der werkzaamheden in de almanakken laten. Het
leven in een werkdispuut is nog immer zóó, als we dat met name voor Amsterdam
reeds zagen met ernstig werk en nabroodje met chocolade om den nasmaak te
verzoeten, een nabroodje, dat den naam behield, ook toen het niet anders dan een
euphemisme was geworden en wijnglazen de chocoladebekers vervingen. Tot 1851
bleven de disputen te Amsterdam de kern van het studentenleven, waarvoor door
het beruchte fleuren de candidaten geworven werden, die tenslotte na strenge
selectie met ballotagesysteem tot lid werden aangenomen of met eenige
geheimzinnige mysteriën bij een blauwe spiritusvlam werden geïnstalleerd. Dat
fleuren, twisten om de candidaten, onderhandelen over toewijzing en zoo noodige
verloting, is steeds de Amsterdamsche kwaal gebleven.
De disputen hadden het voordeel, dat ze den student aan het werk hielden met
lezingen, voordrachten, critiek (op straffe van boete), hem leerden zich te uiten in
een omgeving, waarin blunders geen kwaad deden, want ieder verkondigde op zijn
tijd een zotheid en er was niets ergers mogelijk dan een hartelijk gelach. Met eenige
goede koppen in zoo'n kring werden er dikwijls belangwekkende praestaties geleverd
en in dit verband kan gerust gezegd worden, dat de studenten elkaar meer leerden
dan al de professoren bijeengenomen. Slechts bij dichterlijke gezelschappen is het
nut ver te zoeken, verzen maken kan de student zelden, reden voor de Leidsche
almanak-redactie van 1842 achter een rij poëzie-pogingen de nuchtere opmerking
te plaatsen ‘Nil nisi carmina desunt’ - alleen gedichten zijn er niet. De student-dichter
is niet meer dan een klankenhuis en lettergrepenteller, zijn vers een inhoudsloos
kabaal, gemaakt met zweet en bloed, 't Is werkelijk een bezoeking - op zeer weinige
uitzonderingen na - het werk der dichtgenootschappen
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van een eeuw geleden te moeten lezen. Uit de praestaties van N.E.K. (Natuur en
Kunst), te Amsterdam in 1838 opgericht, dat met boetverzen voor overtredingen
1)
werkte, halen we één enkel voorbeeld - nog niet eens het slechtste - aan:
‘Altijd een boetvers en altijd en altijd,
Klok van de Munt, ik geloof dat gij mal zijt,
Poortspits van Leiden, gij liegt en gij raast,
Kwam ik niet met eene lillende buigspier
Als een rechtschapen en huiselijk zuigdier
Herwaarts met een ontzettende haast?’

Op een dispuut zat jong en oud door elkaar, zelfs afgestudeerde oud-leden honorairen en avunculi - kwamen er nog wel eens kijken. Steevast was de gastheer
praeses en naast hem zetelde de ab-actis met de wetten vóór zich en een kladje,
waarop hij de boeten noteerde op interrupties en andere stoornissen in de goede
orde gesteld, om ze bij het einde der werkzaamheden te innen, gewoonlijk steeds
van dezelfde, weinig eigen werk gevende, leden, die aangehouden werden omdat
ze ‘goed voor de kas’ waren. Op tafel stonden de bakken met pijpen, de tabakspot
en het comfoor met vuur, alle leden dampten, weldra omhulde een dichte rookwolk
het heele gezelschap en de vereischte sfeer was weer aanwezig.
Al die gezelschappen beteekenden leven in het corps en boden elkeen en iederen
senaat iets, wat hem aantrok en in een vriendschapskring trok, die de banden, door
de kroeg gelegd, nauwer aanhaalde. Enkelen daarvan werkten buiten den kring en
bereikten zelfs de burgerij, zooals het roemrijke Leidsche Sempre, dat zich jaarlijks
verdienstelijk maakte met zijn Armenconcert, eens zelfs Liszt als solist kon
engageeren en in dit opzicht de evenknie was van het Utrechtsch Studenten Concert,
dat in het stedelijk muziekleven een belangrijke plaats innam en de élite op zijn
jaarlijksch bal zag.
Maar al die gezelschappen hadden ook hun nadeelen: niet ieder

1)

In ‘Feestavonden van den studentenkring N.E.K.’ (1895), uitgegeven door den predikant
Winkler Prins, vinden we zelfs het volgende kindergedoe uit 1839 opgenomen:

O Ari-Zwart,
Uw lot is hard,
Helaas, uw lot is bitter!
Uw arme heer,
Hij weet niet meer
Hoe hij het heeft, maar zit er
Bedremmeld bij
En gluurt ter zij
Naar 't vijftal grage monden,
Die, spijt den dorst
En spijt uw korst,
U knabbelend verslonden....
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kon zich de kosten aan het lidmaatschap van enkele daarvan verbonden
permitteeren, niet ieder werd opgenomen, waar hij wilde; er vormden zich exclusieve
kringetjes naar beurs en stand en hier stuiten we op een hebbelijkheid in het
corpsleven, dat niet voor elkeen gelijk te genieten was en de deur openzette voor
de scherpste tegenstellingen.
Er was een deftige groep, welke Klikspaan als de ‘diplomaten’ hekelde, die zich
piekfijn kleedde, sigaren rookte, waar een ander zich met de pijp vergenoegde en
buiten de kroeg in een koffiehuis bijeenkwam. Hij schold dat type zooveel hij kon,
nam het steeds in het ootje en zegt ergens: ‘De diplomaat is van nature jurist, in
een andere betrekking aan de hoogeschool is hij ondenkbaar.... maar eigenlijk
studeert hij aan een zesde faculteit zonder professoren’. Te Amsterdam waren het
de aristocraten, die uit de hoogte op de provincialisten neerkeken, te Utrecht hekelde
Daantje Koorders de houding der deftige aristocraten tegenover de democraten,
die geen lust gevoelden om in rok en witte das te komen biljarten.
In de verschillende gezelschappen scheidden de standen zich. Meneer A. wilde
niet met meneer B. in één bestuur zitten en daar begonnen de twisten en ruzietjes.
Leiden bevorderde de scheiding nog door het systeem van jaarclubs, die vanzelf
ontstonden uit de gewoonte om met vrienden uit het eigen jaar een ‘tafel’ te hebben.
Telken jare vormde zich een ‘chique’, een aristocratenclub, waarvan de
adspirantleden in den groentijd reeds te onderscheiden waren aan kleeding en
maniertjes; bijtijds trachtten de diplomaten zich met dezen het voortbestaan van
hun ras te verzekeren. Zekere levenswijs en afstamming brachten hen bijeen, doch
hun exclusivisme dreef hen te ver, ‘anders-bloedig’ voelend, brachten zij een
scheiding in het corps tusschen leden, die met champagne foven en op pâté de foie
gras reeds dejeuneerden, en anderen, die bier en een broodje met kaas namen.
Dit is een tegenstelling, waardoor de geest in verschillende corpora ernstig geleden
heeft en die later, verder doorgroeiend, tot crisis en afscheiding moest voeren.
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Studentenleven
Om acht uur beginnen de colleges en de straten der stad zijn vol haastige jongelui,
de portefeuille onder den arm, de collegepet op het hoofd, een oud ding, dat ver
ten achter staat bij de wandelpet, ‘dat fijn, mooi bevallig sieraad, dat men schuins
op het hoofd draagt, rustende op een geurige krul’. In een oud pakje spoeden ze
zich her en der naar der professoren huizen, waar in een donkere achterkamer de
geleerde zijn college geeft. We komen in de sombere ‘college-zaal’ van Klikspaan's
prof. Schol, waar het 's winters rookerig en koud is, waar professor geplaagd wordt,
‘weshalve hij voor onbepaalden tijd sluit’; of in een collegekamer, waar een uitgebreid
gehoor aan professores lippen hangt, om een uur later in een ander hok te komen,
waar het kaal en leeg is of de les een vermakelijkheid wordt ten koste van den
hoogleeraar, vooral bij de propaedeutische colleges, omdat deze wat simpelheid
van vragen en domheid van antwoorden betreft, herinneren aan een les op de
Latijnsche school. ‘Het slaan van de Academieklok jaagt telkens geheele zwermen
studenten hunne korven uit, en naarmate het later op den dag wordt, neemt de troep
in talrijkheid toe, en naarmate men meer lessen en responsies achter den rug en
minder slaap in de oogen krijgt, worden de interludia luidruchtiger’.
We vinden deze beschrijving bij Klikspaan, den student-Leidenaar, die nooit
afstudeerde en zelfs nooit werkelijk voor een examen gestudeerd heeft, omdat het
hooger onderwijs van dien tijd hem tegenstond en voor hem geen enkele dwang
tot afwerken bestond. Zijn heele werk is daarom doordesemd van critiek op het
college- en examenstelsel, en hij is als 't ware de verpersoonlijking der
ontevredenheid, welke alom heerschte. In vele van zijn schetsen heeft hij
onmeedoogend de misstanden bloot gelegd en op de noodzakelijkheid van
verbetering gehamerd. Hij heeft mee den stoot gegeven tot verbetering en hij was
zich daar ter dege van bewust: ‘Gij weet, Leidsche jongeluil hoezeer Klikspaan
onophoudelijk geijverd heeft voor beterkoop onderwijs, meerdere gestrengheid in
het uitreiken der graden, meer gevorderden leeftijd der Academische inschrijving
en, daarmede samenvloeiende, afschaffing der propaedeutica’.
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Hij had gelijk! Uit de 18e eeuw waren de privatissima-tegen-betaling overgebleven
en de meeste dier colleges waren 't geld niet waard. Collegie-Kullagie, schrijft
Klikspaan, wanneer hij 't heeft over professoren, die op geestdoodende wijze uit
vergeelde aanteekeningen dicteeren zonder ooit eens leven in hun voordracht te
brengen en daarvoor ‘fooijen’ aannemen, colleges die men toch moet volgen om
een testimonium te krijgen, tenzij professor gevoelig is voor enkele tientjes extra.
Tot de inning der gelden werkte de praetor mee, een der sulligste
‘collegehengsten’,die het hondenbaantje aannam om in een goed blaadje te komen.
Hij had te zorgen, dat ieder, die het college bezocht, een lijst teekende, bracht die
naar den Rector Magnificus ter contrôle of elk bij hem ingeschreven was en dan
naar den pedel, die zorg droeg voor de inning van dertig gulden per lesuur ten bate
der professoren; de praetor verzamelde zelf twee kwartjes de man als fooi aan de
meid, die de vuile voeten wegveegde en den schoorsteen liet rooken.
‘Kent gij iets vervelenders dan een Praetor? Eeuwig loopt hij u na met gesprekken
over Colleges en Professoren, altijd weet hij nauwkeurig waarom deze of gene geen
Collegie geeft, wanneer het Instituten of Pandectenlol zal zijn, en loopt voor dergelijke
feesten het wild ijverig snuffelende op.... Op het Collegie is hij het eerst en het laatst.
Hij kiest zijn plaats regts van - of liever nog vlak tegenover den catheder, en kijkt
de Professor de woorden uit den mond.... Welk een moeite om al die heertjes te
laten teekenen, welk eene nog veel grootere om al die fooien voor den Professoren
meidenstoet binnen te krijgen! Overal laat hij een veer. Hoe hij de broeders niettemin
moet blijven naloopen! De diplomaten zijn nog het handelbaarst. Zij vernederen
zich niet tot scherts, krabbelen hun naam, schenken de godspenningen en werpen
de pen minachtend op de houten tafel, dat de punten er van staan als de beenen
van een houten Jan Klaassen.’
Heel de haat tegen het systeem is belichaamd in den afkeer van den praetor, den
pedanten handlanger der professoren, die zijn makkers helpt plukken, den
collegediender. Het is niet alleen Klikspaan, die aldus met minachting spreekt, de
afkeer was algemeen, evenals het gevoel, dat het gemiddelde peil van het onderwijs
laag stond en de geldelijke regeling een onhoudbare was, die in den nieuweren tijd
tot wrijving moest leiden. De indruk, dat het den professoren om geld te doen was
en zij er niet voldoende voor teruggaven, was onmogelijk te vermijden, en de arme
praetor, een onsympathieke vleier gewoonlijk, zag bij het uitvoeren van zijn
ondankbare taak telken jare het onweer boven zijn hoofd losbarsten. De professoren
maakten het nog wat bonter door
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vooruitbetaling te gaan eischen (Leiden 1841), waarop prompt de eerstvolgende
almanak voorspelt, dat zij zoo het restant van ‘achting en liefde’ ook nog zouden
verliezen; het blad Minerva ging nog iets verder en gaf daarmee beter het algemeen
gevoelen weer: ‘Der Hoogleeraren doel is geld’.
De waardeering voor de colleges was gering en 't lag waarlijk niet in hoofdzaak
aan de studenten, want enkelingen als Thorbecke en Cobet te Leiden, Opzoomer
en Donders te Utrecht, en Van der Wyck, die door de Groningers na zijn inauguratie
met een spontane serenade begroet werd, wisten wel degelijk te boeien en geestdrift
te wekken.
't Begin verknoeide alles: het propaedeutisch, dat verlengstuk der oude Latijnsche
school, voor ieder verplicht, doch voor allen even geestdoodend. Het was een stuk
humaniora, dat den eerstejaars belette naar de koek te bijten, die hem smaakte,
een droge boterham, zelfs zonder een glas water om door te spoelen toegediend.
En wat gaf de student er om, of hem daarvoor meer of minder lof werd toegezwaaid
op het getuigschrift? De studenten maakten elkaar wijzer dan de professoren, wier
ruggen kromden onder een opeenstapeling van vakken, waarvan een deel hun niet
lag of interesseerde en die zij niet uitwerkten tot een blijvende, brillante les. Zij
werden dicteermachines, die mechanisch voorkauwden en een suffende schare
van 8 tot 2 uur aan 't pennen hielden, de meest geestrijken intusschen de straat
opjoegen, omdat hun verlangen naar leven het doodende ontvluchtte. Een college
bestond, zegt Brooshooft nog in 1875, ‘in het eentoonig voorlezen van een dictaat,
dat waarschijnlijk met den professor het gouden feest van beider ambtsvervulling
zal vieren’ en hem nu en dan in den steek liet, wijl het handschrift te zeer verbleekt
was. Er zijn ook professoren, merkt een bezadigd theoloog op, ‘die meer op het
horlogie kijken, dan naar de toehoorders, die bij het overlijden van een aangetrouwde,
doch nooit aanschouwde nicht een week 't college sluiten; tot niemands schade’.
De kale achterkamers aan huis, de ‘vliering- en kelderachtige’ zalen in de academie
legden een zwaar accent op den droefgeestigen somberen indruk, door alles gewekt.
Nog in 1863 vinden we in den Leidschen almanak het volgende: ‘We treden een
soort van lokaal binnen, dat van een paardenstal den ingang en den reuk heeft, en
welks eenige gelijkheid met een collegekamer daarin bestaat, dat er banken geplaatst
zijn. Het is er vol, daar het de dag is van responsie: ongeveer 5 à 6 personen zijn
er vergaderd. Ge slaat een dictaat op, dat door Uw vader vervaardigd is en dat
oneindig den voorrang verdient boven al de nieuwe; een echt goed, solied,
ouderwetsch, conservatief dictaat van
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het jus naturale. Nu slaapt ge in om te kwart voor twaalf weer te ontwaken’. Doch
daartegenover: ‘Dan naar Professor Goudsmit, het college over Instituten, voor
dezelfde studenten als 't vorige bestemd, doch door 10 à 12 maal zooveel bezocht.
Hoe dat komt? Naar de waard is verleend God hem de gasten. En hier is het ook,
dat ge een wezenlijk doelmatig en nuttig onderwijs geniet en ook de hoogleeraar
door een duidelijke en boeiende wijze van expliceeren en een uiterst nuttig werkend
systeem van respondeeren, de studie van het Romeinsche recht tot de meest
boeiende studie aan onze hoogeschool weet te verheffen’. Deze hatelijkheden waren
aanleiding voor de professoren om in dat jaar elke serenade te weigeren, maar
onjuist waren de opmerkingen niet!
Het gebrek aan leven in de voordracht hing ten nauwste samen met de nog in
het midden der 19e eeuw heerschende gewoonte om de colleges in het Latijn te
geven, waarin weinigen zich vlot konden uitdrukken, een taal, die slechts aan enkelen
het voor de vuist spreken toestond. Responsies bepaalden zich dusdoende ook tot
stereotiepe vragen en de malst geformuleerde antwoorden, en van eigenlijk contact
kon men niet spreken. Als correctie daarop was bedoeld het theecollege: eenmaal
per week was professor beschikbaar voor studenten, die hem wenschten te bezoeken
en ontving ze op theetijd van 5-6 of 6-7 in zijn zitkamer, waar mevrouw de kopjes
met of zonder suiker en melk schonk, de meid stoelen bijsleepte en professor zelf
pijp en tabak aanbood. Daar werd tenminste Nederlandsch gesproken, maar
onwennigheid maakte de sfeer stroef en stijf, 't was ongezellig en 't gesprek wou
moeilijk vlotten, want wie er kwam, had iets op het hart, vroeg testimonium of examen
en was niet in de stemming voor een vlotte conversatie, die overigens toch weer
onderbroken werd, wanneer een nieuwe gast zich aanmeldde en de suiker-en-melk
vraag en 't pijpaanbod gevolgd werd door een benauwende stilte, waarna iemand
- om toch' wat te zeggen - de mooi-weer opmerking maakte, waarmee al zijn
voorgangers professor reeds verveeld hadden. ‘Een streng en ouderwetsch
gemeubeld vertrek ontvangt hen, op den schemeravond niet al te kwistig verlicht.
Een achttal H.H. Studenten zitten als Egyptische tempelbeelden, met lange pijpen
zoet gehouden, aan de tafel, welke met theekoppen en rookgerei bedekt is. Professor
heeft zijne plaats in het midden of bij winterdag naast de kagchel. Een zware damp
hangt om aller gestalten’. Zoo was de sfeer, die een domper plaatste op mogelijk
ontluikende levendigheid, 't gesprek werd een solo-partij, de meesten zijn bang zich
op geleerd terrein te begeven en al vóór het
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examen lacunes te toonen, ‘slechts een zeer enkele pakt door zijn stoute tong den
Professor in, terwijl hij den praat voor zich alleen bemagtigt... men rookt dus
gewoonlijk liever stilletjes voort, slurpt gedwee thee en zit te denken over zijn eerste
woord tot op het oogenblik, dat de onverschrokkene het sein des vaarwels geeft en
der verlossing’. Ook daar werd dus het gewenschte contact niet gevonden en stuk
voor stuk kregen de professoren genoeg van de harkerig stijve corvee, vervingen
het collegie door een gewoon spreekuur.
Taaier leven hadden de ‘vroegere bewaarplaatsen van turf en hout’ zooals een
Utrechtenaar de collegezalen noemde, waar de hoorders geïnspireerd werden om
vlegelachtige manieren te oefenen. Brooshooft laat de studenten vechten om gegapte
inktkokertjes, tot professor - zoo juist uit zijn bed gestapt - binnentreedt. Catheders,
tafels, stoelen en kachel moeten het ontgelden en iemand gooit zelfs met pijpesteelen
naar het geleerde hoofd, om van Klikspaan's droevige figuur Scholletje nog maar
te zwijgen. En als eindelijk stilte is verkregen, zit de collegehengst ieder woord op
te schrijven, een ander betaalt later wel tien pop voor dat dictaat of schrijft het thuis
over en amuseert zich nu met den Hooggeleerde strak in het gezicht te kijken en
te denken aan de fijne flesch van gisterenavond of de stom gemiste carambole, een
derde schrijft ‘gewichtige’ punten op en teekent poppetjes, een vierde kan het Latijn
niet volgen en jaagt zijn buurman op stang door hem met een strootje te kittelen,
allen zonder uitzondering wachten met smart op het slaan der klok, die het ‘haec
hodie ornatissimi’ tot echo heeft.
't Is een droevig beeld, dat we hier geven en 't mag niet gegeneraliseerd worden,
want gunstige uitzonderingen waren er, maar de gebreken van het onderwijs vóór
de wet van 1876 - we noemden er reeds - vallen niet te ontkennen en de invloed
op het studentenleven is onmiskenbaar, studieijver en energie werden gedood en
de neiging om te veel tijd te besteden aan vermaak in reactie daarop werd in de
hand gewerkt.
Critiek is er genoeg geoefend - de studenten stonden tegenover de professoren
als een oppositie tegenover een regeering - maar lang niet altijd hardop uit vrees
voor weerwraak op de examens. Klikspaan - die toch geen examen deed - stelde
in Typen en Leven herhaaldelijk professoren aan de kaak, smalen op het onderwijs
was zijn stokpaardje, dat hem even goed paste als de verheerlijking van het vroolijke
Flanor-type. Zijn geestverwant Alexander Ver Huell gaf echter zijn teekeningen eerst
na zijn promotie uit en signeerde zijn illustraties van Klikspaan's werk als O. Veralbij,
terwijl de almanak-redacteur jarenlang zijn naam
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De Student-Autheur
Naar een gravure van O. Veralbij (pseudoniem voor Alexander Ver Huell) in Klikspaan,
Studententypen, 1e druk

niet durfde vermelden. En toch was het een goed ding, dat studenten blijkbaar groot
belang stelden in het onderwijs en dit met hun critiek vereerden, zij wilden werkelijk
wel wat anders dan gedachteloos pennen en ter afwisseling fuiven om algeheel
uitdrogen te voorkomen. Zij verlangden gelegenheid tot levend onderwijs in hun
keuzevak, zonder het nakomertje van schoolballast, gelegenheid tot practisch werken
en een behoorlijke tentamen- en examenregeling. 't Is een bewijs van emancipatie
- zoo men wil -, van vooruitstrevendheid en van besef der tekorten, waarin men
hoogere instanties vóór was. Zij vochten voor het behoud van een figuur als
Thorbecke, stonden pal toen geruchten over het verdwijnen der Utrechtsche
academie liepen, streden voor het behoud der prijsvragen en zonden requesten,
pleitten voor afschaffing van het doode Latijn als collegetaal, vroegen, smeekten
om goede docenten. Een student was werkelijk niet een en al fuifnummer, hij
wenschte ook het onderwijs te genieten dat hem toekwam en zóó, dat het hem
practisch bruikbare kennis bood, opleidde voor het examen ook zonder repetitor.
Zijn ontevredenheid uitte hij telken jare in den almanak in het faculteitsoverzicht,
waarin hij alweer moest mededeelen, dat alles even
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droevig was geweest als andere jaren. De ‘mixed-pickle’, de varia, schoten
venijnigheden op de academie af, en jaar op jaar werd, sinds Beets dezen vinnigen
vorm van hatelijkheid als redacteur ingevoerd had, de oorlog verder gevochten. Tot
overmaat van ramp voor de getroffen partij, maar ten slotte ten voordeele van het
onderwijs, gingen ook aan de academie zelf stemmen op van hen, die den grond
der critiek aanvoelden. Hooren we den hoogleeraar Pruys van der Hoeven: ‘De
Hooggeleerden houden in hunne kelderachtige gehoorzalen, een speech ter opening
hunner lessen, die gewoonlijk levendig wordt toegejuicht door de in grooten getale
opgekomen toehoorders, en alles schijnt zamen te spannen, om een goed
Akademiejaar te voorspellen. Maar nauwelijks zijn een paar weken verloopen, of
deze ijver begint te verflaauwen, en eer de wintervacantie daar is, zijn de meeste
gehoorzalen schaars en ongeregeld bezocht, en de redactie van den
studenten-almanak opent haar bureau, voor de inzenders der anonyme pamphletten
in de mixed-pickle, en de censuur der hoogleeraren naar de orde der faculteiten
door de studenten-critici, een type die altijd bestaan heeft, doch in onze dagen
bijzonder op den voorgrond is getreden.’ Opzoomer - te Utrecht - merkte op, hoe
slecht er gestudeerd werd. En de oorzaak? Het zijn de eerste jaren die voor de
studie verloren gaan, want het is een feit, door allen toegestemd, dat de tijd, die
vóór het propaedeutisch examen verloopt, aan alles behalve aan de wetenschap
gewijd is. ‘Wie van beiden heeft regt, de student of de wet? Ik aarzel geen oogenblik,
om den student gelijk te geven’. De student in de rechten moest immers eerst een
examen in de wiskunde afleggen, dan een in Grieksch en Latijn, vervolgens in
Romeinsche antiquiteiten en algemeene geschiedenis en een getuigschrift logica
vertoonen. Was het wonder, dat hij er niets dan een sneer voor over had, dat hij er
wel eens de brui aan gaf, ophield om acht uur naar college te ‘dweilen’ en te bed
bleef liggen tot hij in de kroeg terecht kon?
‘We willen geestelijk leven, den eenigen en echten studentengeest’, schreef in
Lucifer Daan Koorders, de man ‘van wien niemand begreep, wanneer hij sliep of
wanneer hij studeerde, maar die toch de knapste student was van de geheele
hoogeschool, bij al zijn examens met den hoogsten lof slaagde, in drie faculteiten
promoveerde of het kinderwerk was en bovendien nog tal van zweetende
mede-studenten bij hunne studiën adsisteerde’. Zijn blad - in 1851 uitgekomen was er een waar ieder over sprak, dat als komeet van eerste grootte verscheen,
maar mèt den genialen geest na eenige jaren uit de studentenwereld verdween.
Zoo'n geniale geest als Daantje rolde wel overal door, doch
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de middelmaat bleef steken, waar de bollen in een paar weken den verloren tijd
inhaalden.
Geen wonder dus, dat de student terstond na college naar huis snelde, zich
verkleedde als om een frisscher ander mensch te worden, zijn mooie pet opzette
en dan naar de societeit trok, waar tusschen twee en drie uur bladen, slokjes en
vrienden hem wachtten, om tegen drie uur op te vliegen en zich naar zijn
studententafel te begeven, hier met zijn vrienden gezamenlijk te eten en te ketteren
op den baas, die alweer zoo'n schrale keuken toonde: de gemeenschappelijke
studententafels met groepjes van 8 à 10 waren immers erkend slecht, maar
middagmalen in vriendenkring was toch te gezellig om de gewoonte af te schaffen.
Na het eten een wandelingetje, om vijf uur bij elkaar of bij een prof op de thee, van
7-10 aan het werk, en de dag was om na een broodje bij een vriend of thuis vóór
het naar bed gaan tot slot.
Dat was de gewone dag! Maar er waren andere, dagen van jolijt, en die vallen
het meest op in het leven, die van een examen, promotie, jool, dies, of een bofdag,
als de oude heer weer contanten gestuurd had, en dan nog al die andere dagen,
waarop zoo maar eens een vroolijke bui gevierd of een droevige weggespoeld moest
worden. Dan vloog de kurk van de flesch en de een na de ander klokte haar rooden
inhoud in de wijnglazen leeg, ad fundums en toasten volgden elkaar op met een
regelmaat van soldaten in marschorde, tot de tongen onvast raakten, de beenen
wankel en onder tafel geschoven lijken op een ladder naar huis gesjouwd werden.
Daarom lijkt de 19e-eeuwsche studentenmaat-schappij vol drankzucht en
dronkenschap, die nog geen alcoholisme - bedoeld als regelmatig misbruik vóóronderstelt. Klikspaan's favoriet bedronk zich, maar had dan ook genoeg voor
een tijdje en werkte voorloopig weer; de student dronk toen zeker niet meer dan de
gewone burger, die 'm ook kon hebben in de dagen vóór de geheelonthouding, toen
de aannemer den rekeningbetaler een borrel aanbood, de werkman een slokje
inplaats van morgenkoffie gepresenteerd kreeg en na 't voleinden van een karwei
nog een, de wever vóór 't derde deel van zijn dagtaak een klare pikte, de arbeider
op Zaterdagavond naar de kroeg moest en ieder fatsoenlijk burger terzelfder tijd
thuis zijn wippertjes achterover sloeg. Echter, de student liet 't meer weten, liet zich
hooren, brulde 't uit in de nachtstilte, dan deze, dan gene groep, die iets had om te
vieren en zoo was er altijd wat om den indruk van drankmisbruik te wekken.
Het is niet gemakkelijk voor onze hedendaagsche liefhebbers van ranja met een
rietje, perl, grape-fruit, kwast, limonade, fosco, zich in
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te denken in de mentaliteit van een eeuw geleden, de scènes staan ons spoedig
tegen en stooten ons nu zoodanig, dat het onmogelijk is Klikspaan in al zijn
realistische tooneeltjes aan te halen. En toch is het beter andere tijden met hun
andere zeden met goeden wil en een poging tot begrijpen tegemoet te treden, dan
er met principieelen afkeer en een vies gezicht tegenover te gaan staan of hun den
rug toe te draaien. De buitenwereld zag het drankorgel, dat den Leidschen naam
‘spoelhond’ met recht naar het hoofd geslingerd kreeg, het meest, maar moest niet
vergeten, dat het gros binnen de grenzen van het toenmalige normale bleef. Niet
alles is wijn, port en jenever, het dispuut at na vier uren werken een stapel broodjes
weg en besproeide die met chocolade en eerst in een tijd, waarin Harting - bij een
vergelijking tusschen 1828 en 1878 - schreef: ‘in het algemeen komt het mij voor
dat de tegenwoordige studenten in uiterlijke beschaving en goede manieren zijn
vooruitgegaan’ ontaardden die nabroodjes in soupétjes met wijn en ‘panje’. Het
oudere studentengeslacht was uiterlijk minder fatsoenlijk, veel ruwer dan het latere,
maar leefde ook eenvoudiger, had een kale kast met een simpele mat op den vloer
en biezen stoelen; een canapee was een luxe artikel, voor de meest gefortuneerden
gereserveerd. De ruwheid en Bacchusliefde van het vrije vrijgezellen-studentenleven,
dat afwisseling zocht, miste nu en dan de goede maat, doch stak weinig bij het
gewone mannenleven af. Beets lachte toen nog om drankbestrijding en Bakhuizen
zou een verhaal ‘hoe Jan Salie Jan Rap en zijn maat van de jenever zoekt af te
brengen’ het toppunt van lamlendigheid willen noemen.
Het is een mengsel van onbeheerscht drinken en critischen zin voor eigen
onmatigheid. Klikspaan laat de Studenten - met de hoofdletter in alle omstandigheden
en phasen van het leven - zich om het buffet verdringen en zegt ietwat ironisch: ‘Het
moet voor den kastelein een bekoorlijken aanblik zijn, al die dronken Meneeren van
aangezigte tot aangezigte en roepende met half geslotene oogen, scheeve monden,
schorre stemmen: - Wijn! Pommiés! Champagne! - met vloeken en tusschenwerpsels
er door heen’. En of ieder nu het fleschje kreeg, dat hij vroeg, of hij er niet den
dubbelen prijs voor neertelde? Wie zal het narekenen! Maar de kroegjool is ook op
een hoogtepunt van uitgelatenheid. ‘Het is inderdaad, als men niet al te nuchter van
geest is, aardig, vooral eigenaardig, al die zonderling toegetakelde jongelui, met
gescheurde kleederen, verdestrueerde luizenpaden, .... met glas en flesch gewapend,
te zien zwaaien en gieren door het gebouw, zingende, schreeuwende, springende,
uitgelaten en dolzinnig’. En met zeker
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genoegen voert men ons nog naar de ‘lijken’ in de eetzaal, waar de makkers hun
‘stervende’ kameraden bijstaan, er volgen tooneeltjes als bij de Romeinen in hun
decadentie en we gaan weer terug om ‘klaverblaadjes’ te zien drinken, het roode
vocht door onvaste hand naast de kelk over handen en tafel te zien schenken. En
het restant der feestvierders is bezig de laatste vleugjes van vreugde te genieten
tot ook aan hun energie een einde komt. ‘Klaas valt zich tegen de post van de eene
deur de tanden door de lip; .... Laurens beproeft of er ook gelegenheid bestaat zich
den nek te breken op de dwarsbalken van de Noodzaal; Ewoud brandt zich bij het
aansteken van zijn cigaar eene blaar op den neus; handen, haren, kleeren, alles
kleeft; vloer, tafels, linnen, alles is een roode plas. Of men water of champagne
drinkt, wie proeft het? Men zweert elkander eeuwige vriendschap, men verliest het
evenwigt in omhelzingen van een kwartier.... Het is een spinnenweb van verkeerd
verstaan en verkeerd begrijpen. Velen overweldigt de slaap en zitten stom als
Egyptische beelden.’
Wie alleen de vuile feestzaal ziet in den grauwen ochtend, zal hoofdschuddend
zich omkeeren en zich afvragen hoe in 's hemelsnaam die vuile boel 't tooneel van
vreugde kon zijn, en de buitenstaander kan zoo'n knalfuif van honderd jaar geleden
niet anders dan met rimpels in het wijze voorhoofd bezien. Maar - bij alle Goden in het leven moest toch leven zijn! En bij den student van alle tijden staan in de
kroeg de flesschen klaar en vindt het morgengloren de brokken op den vloer, vroeger
de restanten van de wijnflesch, nu de scherven van de bolskruik tusschen de eiken
en stalen meubels en de bierglazen in de piano.
En hoe zag de nuchter geworden Kneppelhout op de grijsgrauwe werkelijkheid
neer? ‘Gij hebt een afkeer van dronkenschap. En ik? Maar niet van die, welke
zeldzame keeren den geest doet varen in verrukkingen en het zenuwgestel een
dikwijls heilzamen schok toebrengt. Zuiplappen zijn het, die verachtelijk zijn. Zuiplap,
smeerlap. Maar zoekt ze niet op eene partij als wij die schilderen. Zuiplappen hebben
een afkeer voor dergelijke vermaken; hun gestel is te zeer ondermijnd, hun ligchaam
te voos, hun geest te ziekelijk. Maar een ferme roes! het is iets heerlijks!’ In de jeugd
woelt de levensdartelheid, die gist en de kurk moet van de flesch, anders barst ze!
‘Il faut que la jeunesse se passe’. Het was een tijd, waarin aan alcohol gedichten
werden gewijd en matigheidsgenootschappen zich nog met de ellebogen uit den
hoek moesten werken. De voorzitter van de Rederijkerskamer der Leidsche
studenten, een gezelschap dat jaren van hoogen bloei heeft gekend,
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roept uit: ‘Laat ons onzen grootsten roem daarin stellen en geen oogenblik verzuimen
zooveel druivennat te verzwelgen .... niet bij pokalen, maar bij vaten en okshoofden’.
De student uit het midden der 19e eeuw eischt vrij te zijn in doen en laten, op te
staan als hij zin heeft, naar college te gaan als 't hem belieft, zijn borrel en wijn te
drinken als hij er trek in heeft en zooveel als hem smaakt; hij wenscht te doen, wat
hij wil, en geeft daarom grif toe: ‘Het Akademieleven is een leven vol gevaar’, maar
- en de moraal lijkt die van een wreede selectie - ‘die er in te gronde gaat, hij was
er niet voor berekend en had nooit Akademieburger moeten worden’. Als hij den
moed heeft gehad om zes college-uren getrouw af te hengsten, trekt hij naar de
soos voor zijn middagborrel, is hij 's morgens te lui geweest, hij moet de
lamlendigheid wegspoelen of trachten den kater van den vorigen nacht weg te jagen,
hij drinkt aan tafel nog een glas en wandelt daarna gezond in de frissche lucht, of
bestelt koffie en likeur in de Paauw.
Een enkeling protesteert: Een Utrechtenaar promoveert in 1838 op een proefschrift
over drankmisbruik, een academiegenoot - de wat tamme schrijver van ‘Mijn Kamer’,
die van het netjes opgeruimde alcoofje bespiegelend en moraliseerend via tafel,
stoel en schoorsteenmantel naar het op geen kast ontbrekend Minerva-beeld in den
hoek wandelt - moet uitdrukkelijk zijn afschafferschap motiveeren. Voor het overige
maken drinkliederen en literatuur het zelfs ons te gortig; maar zijn liederen identiek
met leven? Zijn wij getrouw aan den Koning van Hispagnen als wij dat zingen, is de
krachtterm, die elkeen op zijn tijd eens ontschiet voor honderd procent gemeend?
En vooral: is er niet veel branie? Doe van het visscherslatijn de schil van opschepperij
af en een doodnuchtere, simpel-normale werkelijkheid blijft over. Ontpel de
opgewonden studentenverhalen en een pit zonder ongezonde uitwassen blijft er
over.
En toch, lees een rij der studentenliederen, doorvorsch een stapel
studentenlitteratuur en ge ontkomt niet aan den indruk, dat de latere
geheelonthouders-vereeniging en de beschavende invloed der meisjes hun nut
hebben gehad. En het pijnigend besef dringt zich ook wel eens op; Thrasybulus
(Groen en Rijp 1854) erkent: ‘Een van de verderfelijkste dingen aan de Academie
is het drinken, en het verderfelijkste van het heele geval is, dat het zoo onschuldig
lijkt.’ Het was zóó gewoon, dat een ieder gelooven ging, dat het werkelijk zoo hoorde.
‘Om te toonen, dat hij, als student, goed zuipen kan, bedrinkt hij zich’, verzekert
Panathenaeum, Een Groninger maakt in zijn alma-
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nak 't goede voornemen: ‘Ik zal me vanavond een steek opzetten, ik zal me bezuipen,
alle drie duivels, wat zal ik een lol hebben!’ en hij belooft zichzelf met twee blauwe
oogen en een jas zonder panden thuis te zullen komen, toont zich een waardig
nakomeling van den 17e-eeuwschen voorvader, die tegen zijn hospes stofte. Nu
heet het:
‘'k Ben op de Kroeg
Reeds 's morgens vroeg,
Ik weet nog van geen zorgen.
Van 't lollen moê.
Ga 'k laat eerst naar mijn kast weer toe,
En slaap tot in den morgen’.

Aldus luidt een veelbelovend levensprogram uit de ‘Kleine gedichten voor de lieve
jeugd aan de Hoogere Scholen’, te Amsterdam zonder jaar uitgekomen. Klikspaan
nam een sprekender gedicht op:
‘Wat steden in zijn dronken zwieren,
De Wijngod met zijn vocht bespat,
't Lugdunum van de Batavieren
Schonk hij een dubbelen flesschenschat
Waar dronk ooit Noach beter wijnen
Dan hier in onzen kring verschijnen?
Waar vindt men beter Chambertijn?
Zegt, waar mousseert Champagne beter,
En waar dronk ooit een beefsticketer
Een dergelijken Portowijn?
't Is wellust van den stoel te zinken,
Waaronder 't gruis der glazen rust,
Waarop bij 't feestelijke klinken
Gij eerst uw beker hebt gekust!
Op welke kamers dan uw stralen,
Aurora! 's morgens komen dalen,
Neen! op geen kast ziet ge in de stad
Zoo zacht en vriendlijk naar beneden
Als daar, waar nog geen uur geleden
De vriendenschaar te drinken zat.’

In Brooshooft's tijd volgde op zoo'n partij een rijtoer met een zekerheid als niezen
op het snuiven en soms werkten al na de middagtafel de talrijke ad fundums dermate,
dat de vleeschschalen door de lucht vlogen als op een spiritistische séance en de
spinazie aan het behangsel
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Het leven van een Utrechtsch student in de theologie
Naar een teekening van P. van Loon
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‘En die lieve beestjes, Willem?’
‘Beertjes, Papa!’
Naar een teekening van Alexander Ver Huell in Zoo zijn er

Een Papa, die kamers voor zijn zoon komt huren
Naar een teekening van Alexander Ver Huell in Zoo zijn er
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kleefde. Dan werd de knecht er op uit gestuurd om ‘kasjes’ te halen en de rit ging
naar een der buiten-cafés, waar vele pouce-jes tezamen een grooten kater maakten.
En de dolle terugtocht eindigde dikwijls met een kalmeering op de harde matras in
het klabakkarium. En jal hij tijd en wijle gaat ook wel het gerucht: Jan, Piet of Klaas
is op de sjees, zijn pipa had genoeg van het doordraaien en heeft hem teruggehaald,
‘hij gaat jeneverstoken of planken zagen of naar de West of hij is met een troep
koorddansers mede’. De academie was werkelijk niet zonder gevaar! Of een andere
scène: ‘- Op straat gezet, jongens - feest gehad - de boel stuk geslagen kwaadaardige hospita - op stel en sprong zei het beest’ en niemand voelt er voor
dit ‘wonder der natuur’ nog te huisvesten, want over de ooren in de schuld zal het
dier op een blauwen Maandag met de Noorderzon verdwijnen. ‘Verroeste kale
spoelhond’, gromt een kerel, een arme Leijenaar met het uitgeteerde wezenlooze
gezicht, die van zijn slopje uit opmerkt, hoe het geld stukslaan afsteekt bij zijn
dagelijksche ellende. Hem klinkt uit de ramen het onsterfelijke lied tegemoet:
‘Crambamboeli, dat vocht der vochten,
Is de eigenlijke panacee,
Die oudtijds alchimisten zochten,
De beste drank bij wel en wee.
't Zij 'k avonds rood of morgen zie,
Ik drink mijn glas Crambamboeli!
Crambam-bam-bamboeli
Crambamboeli.’

Want de ramen moeten open, 't luide gezang klinkt op straat en het publiek mag
meegenieten van zatte geestigheden. Kabaal hooren we aan alle kanten, zelfs bij
serenades en een Utrechtenaar vraagt in zijn ‘Gedenkschriften’ aan de professoren
‘Schenkt, bidden wij u, behalven aan de praesides geen' wijn meer. Gij zelve zoudt
daar het voordeel bij hebben, dat men niet meer met kannibalenwoede uwe roemers
stuk gooit en uwe flesschen door de gang smijt.’
‘Zich te goed doen aan ouden wijn’ is een ideaal van studentenromantiek en
tournooien van toasten, klinken, drinken, vormen een toppunt van levensvreugde.
Het poenitetdrinken is nog steeds geliefd om een nieuweling in den kring of een
tegenstander onder tafel te werken en aldus raken allen mooi op de hoogte. Zet je
van tijd tot tijd eens een flink stuk in, is als 't ware een slagwoord. Na elk Io Vivat
worden de dorstige kelen gesmeerd en zelfs op disputen moet nu en
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dan de eigen - met de spreuk versierde - pokel rondgaan en daarom: ‘Een voorzitter
moet een goede maag hebben’ en na de jaarlijksche verkiezing is het hek van den
dam: ‘De Ab-actis bezoop zich in koelen bloede, alleen van blijdschap Voorzitter te
zijn geworden en begaf zich lustig, in het midden van een langen toast, in een
allerkoddigste vergelijking tusschen het Wetboek, welks versche en overoude
wijnvlekken, ieder van een feest getuigende, hij den volke vertoonde, en hemzelven,
den bezopen Ab-actis, die geen moeite spaarde om van zijn stoel in het vuur te
rollen’.
De promotie is de clou van de studie, maar ook het slot en tegelijk het toppunt
van het drinken, op de promotiepartij moet een record aantal fiesschen verschijnen
en moeten alle gasten lijk. De doctorandus heeft tevoren in de promotiekoets met
witgepluimde paarden, geassisteerd door paranymphen en pedel, de
dissertatie-exemplaren rondgebracht, hij heeft het afgesproken spel van opponeeren
ten einde gespeeld, de felicitatie-temptatie doorstaan en rijdt dan, ‘met een vochtig
zeil’ in een koets met zes paarden naar zijn partij. Daar worden ‘gestadig lijntjes
getrokken’, onnoemelijke toasten ingesteld, dwazer, speechen gehouden naarmate
de avond vordert en gezangen aangeheven van Wien Neerlandsch bloed tot
Gaudeamus, In Sanitatem Viginum, O Vader Abraham, tot Laurentia en Al de mooie
meisjes toe. Maar het echte type houdt niet veel van zingen, want dat leegt de glazen
niet en het is een teeken dat het feest de tering begint te krijgen en de gasten
uitgepraat raken.
De partij verloopt in smijten en kijven ‘en dan was het weer aan krijten geen
gebrek; als dronken meneeren ééns aan het schreijen raken, mag de duivel er een
eind aan zien’. En het verdere verloop is zoo, dat we de beschrijving ervan bij
Klikspaan laten; het slot is onvermijdelijk een vervoeging van het werkwoord βοαω
en voor de toekomstige practijk van den jongen doctor is het beter, dat kellners voor
een goede fooi vergeetachtig zijn en de werkvrouwen de dweil gebruiken vóór ander
publiek de zaal vult.
Het was aan den eenen kant beter, dat de studentenwereld zich met een
Chineeschen muur omringde en niet van al zijn heldendaden de burgerij bij daglicht
getuige liet zijn. Aan den anderen kant was meer openlijke critiek gezond voor hem
geweest, maar dat durfde de ‘ploert’ niet aan, die van ‘sterderters’ leefde en nederig
zei: ‘tot Uw dienst Meneer’. Het gold voor Leiden vooral: ‘Neem de Hoogeschool
met haar personeel weg, wat blijft er over? De stedelijke raad met een leger
bedeelden’.
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‘Wat zijn studenten?
Gij weet het, burgerman, en antwoordt, knapen die niets doen en om niets denken dan
guitenstreken....
En gij kleppers?
Onkruid, paddestoelen, die glazen inslaan, en niet willen, dat wij 's nachts slapen.
En gij vaders!
Jongens, die veel geld verteeren, en er weinig plaisir voor hebben, en eindelijk
promoveeren, omdat 't studeeren ons verveelt.’

Zoo maakt De l'Epinasse (Waarachtige physiologie van een student) van den student
een parasiet, die zijn geld er door jaagt, zijn crediet verteert, de beren achter zich
laat, over zichzelf niet anders dan met een knipoogje doet spreken, en toch er in
slaagt de heele burgerij naar zijn zinnen te zetten, want voor 't lieve geld doet men
wat. De dandy te paard - secundair ook jurist - of in zijn tilbury, ontlast de stad van
een deel der armenzorg en laat dat ook voelen. De zoon eens rijk geworden
aannemers mag in het geld zwemmen om ook mee te doen, want ‘de vader is zeer
trotsch op zijn conversatie, en de zoon copieert den jonkheer in zijne jonkheerlijke
zotheden’. Alleen de loog, die niet aan overmaat van geld laboreert, is zelden een
fideele vent, hem ontbreekt de oefening in het rollen en tegen zijn persoon behoeven
minder paren oogen gedwee op te zien. 't Geld is in de studentenmaatschappij
anders dan in de groote wereld; in de laatste is het achtenswaardig veel op te
stapelen, in de eerste is hij het meest in tel, die veel heeft op te maken, het geeft
hem vrienden, aanzien, invloed en lakeien. Maar die beide werelden mogen dan
ook niet dooreen gehaald worden op straffe van haar eigenaardigheden en
geschiedenis geheel misvat te worden, gelijk Pruys van der Hoeven erkent. Het
geld moet op, de pot verteerd. Dat is studentenlogica! De redeneering van hem, die
het nog niet zelf hoeft te verdienen.
‘Als een sloep matrozen’, kenmerkt Brom de verhouding, commandeert de student
hospita en meiden en hij laat zich niet donderen, bij het minste of geringste is het:
‘zij er uit of ik’. Er was wel iets veranderd sinds den pruikentijd: de hospes was geen
geldschieter meer, doch ook geen dwarskijker met den eenigen huissleutel in zijn
zak en wanneer er nu op de kamer gefoven wordt, mag een hospes hoogstens
opblijven om flesschen te brengen en het moet al heel bont worden, vóór hij het
heele rommeltje de trap afsmijt. Trouwens zoover kwam

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

276
de doorsnee-student ook niet, want de matelooze rollebollen vormden een zuinige
minderheid. Ieder ontving op zijn beurt dispuutvrienden en trok er nu en dan op uit,
doch men make van hem geen caricatuur ter wille van de tegenstelling om de
‘Omkeer’ te duidelijker te doen uitkomen, men teekene niet de geheele groep met
dezelfde zwarte kool, waarmee slechts een percentage behoort uitgeteekend te
worden.
Van den gemiddelden student had de hospita weinig last, zij zorgde voor zijn
kachel, voor het schoonhouden der kamer, voor zijn ontbijt met het keteltje theewater
- theeslurpen is zijn liefhebberij, koffie is goed voor oude vrouwen - en het
avondbroodje. Voor andere diensten was er de oppasser, het armelijk overschot
van den vertrouwden kapper van eiken morgen in den pruikentijd, het gedenkteeken
uit den tijd der ‘krijtkoppen’, de hulp van buitenshuis, die elken dag een aantal kamers
afliep om Meneer's kleeren te borstelen, Meneer's schoenen te poetsen, jasjes te
schuieren, sigaren te drogen, wijn in te slaan, boodschappen te doen, ergens een
dictaat of boeken terug te brengen, voorraad te halen en steeds te verdwijnen met
't stereotype ‘Nog iets van Meneers dienst?’ De oppasser is een gedweeë figuur,
die zich leent voor spottende prentjes van uitgemagerde mummelmannekes in een
veel te wijd zittend afleggertje, die hun middag als baliekluiver doorbrengen, ofwel
de handige slimmeling, vertrouwd met meneer's bijzondere zaken en overbrenger
van suspecte boodschappen. Maar er zijn ook de typen van oolijke oude getrouwen
tusschen, die al menige generatie hebben meegemaakt tot promotie of sjees en bij
al hun gedienstigheid op een goed moment met succes een aansporing tot werken
weten te geven. Heel dikwijls is de oppasser ook een gewezen militair, die in het
begin ijverig zijn meester dient, zich snel op de hoogte stelt van hebbelijkheden en
zwakke punten en spoedig de eerste omzeilt en de tweede misbruikt. Hij weet weldra
kleeren als afgedragen in de wacht te sleepen - geen kleerkoop zou nog wat voor
geven, maar hij, arme drommel, kan ze misschien nog wat oplappen - weldra raakt
hij aan den drank, na zijn bezoek zijn kleinigheden verdwenen, hij raakt er uit, zakt
af tot nachtwacht en probeert zich in die functie te wreken voor de vele uitbranders
wegens plichtsverzuim ontvangen. Maar dat zal hem niet meevallen, want de student
houdt diendergespuis voor 't lapje; wanneer de smeris dreigend de eene groep
naloopt, steelt de andere naambordjes en bellen van de huizen om zijn verzameling
op de kast te verrijken; den ganschen nacht houdt de bende hem bezig en op het
scheiden van het feest wordt hij braaf uitgejouwd door zijn aartsvijanden.
De student is een apart wezen, dat ook bijzonder lastig is voor
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den kleermaker en steeds uit moet blinken. Voor hem is de straat en hij valt er op
als de kleurige noot en flaneert op zijn uren de burgers van de kleine steentjes weg,
zet ze letterlijk op de keien. Van zijn eerste dagen af is hij met eigen attributen
getooid (Almanak Leiden 1836):
‘Hij hangt zijn kast met plaatjes vol,
En koopt zich dra een pet
Met groote kwasten, bovendien
Met kleuren afgezet.
Hij koopt zich sporen nog daarbij,
En boomstam-dikken stok,
En loopt met honden langs de straat,
En draagt een bonten rok.
Hij rookt het liefst uit een kabaal,
De zakdoek in de hand,
En loopt de kinderkens omver,
En zegt: ik heb het land!’

De student is altijd zwierig gekleed naar het jongste fatsoen en daarmee toont hij
de achting voor zichzelven en zijn verhevenheid boven den gewonen burger. Zoo
kan hij flaneeren in den lummeltijd 's middags en rijden of wandelen, maar thuis
gekomen schiet hij schielijk een oud jasje aan om gemakkelijk te kunnen werken,
of musiceert in zijn hemdsmouwen en ligt tenslotte in een luien stoel om met de
beenen op het raamkozijn uit te rusten van de vermoeienissen.
Uit is hij anders dan thuis, doch niet veranderd is zijn souvereine minachting voor
al wie niet studeert of gestudeerd heeft; hij gaat er niet voor opzij, laat zijn
onafscheidelijken hond de tanden toonen, dreigt met zijn stok; op schouwburg,
concert en straat'is de heerschappij aan hem en daarom voelt hij zich een visch op
het droge, wanneer hij in de vacantie zijn eigen stad bezoekt en zelf omvergeloopen
wordt. De jonge broekjes van 't eerste jaar zijn het evenwel, die 't meest op hun
‘rechten’ staan en nog maat moeten leeren, maar tegen het vijfde jaar raken zij hun
dolste streken wel kwijt; doch intusschen kan het niet missen of er moeten grooter
of kleinere vechtpartijen ontstaan, waarbij het esprit de corps voor onderlingen
bijstand zorgt en wij lezen dan nog altijd met kwâjongens-genoegen hoe alle acht
dienders van Utrecht op den loop gaan voor de dikke stokken der studenten, hoe
de Leidsche klabakken opzij gezet worden vlak voor hun eigen bureau in de
Breestraat, wanneer ze Jan Student willen oppakken wegens te snel rijden.
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Jan Student werd ontzien, maar meer gehaat dan geëerd en aan het voetstuk van
zijn troon werd nu en dan heftig gerukt, wanneer opgekropte woede naar lucht zocht.
Te Utrecht is in 1825 de beruchte strijd met de schutterij gevoerd. Op 10 October
van dat jaar hield deze haar gebruikelijke oefening in het Sterrebosch ten
aanschouwe van veel publiek, waaronder verscheidene studenten, die zich als altijd
nergens aan stoorden en met brandende sigaren bij de kardoezen kwamen. Een
hunner weigerde zich op gegeven bevel te verwijderen, waarop hij door een
onder-adjudant werd aangegrepen en door de politie weggebracht. De studenten
natuurlijk aan het jouwen, tot ergenis der schutters! Op den terugweg naar de plaats
van afdanking bij de bibliotheek, volgden de studenten de gelederen, doch hielden
zich kalm, hoewel hun aantal onderweg groeide en bij het hek aan de
Wittevrouwenstraat bleven zij in een groep belangstellenden toekijken, tot plotseling
de afgedankte schutters op hen aanvielen, waarop zij zich zoo goed mogelijk met
hun stokken verdedigden. De officieren trachtten de woedende burgers te kalmeeren,
doch deden dit met weinig energie, omdat zij vonden, dat studenten na vier uur niets
bij het hek van hun bibliotheek te maken hadden en dus klatschte het er lustig op
los. De houding der officieren is weinig fier geweest, want zoodra men het slagveld
kon overzien, was er van hen niets meer te bespeuren, zij waren door het gebouw
heen gevlucht!
Natuurlijk liet geen van beide partijen het er bij zitten en elk beschuldigde den
ander. Eén student werd voor de rechtbank gedaagd, doch de overigen lieten het
er niet bij en ook de professoren trokken voor hen partij: één dezer verklaarde
ronduit, dat door ‘een dergelijke aanval van zinneloozen geen menschenleven meer
veilig is te achten’. Een studentencomité van vijf leden diende een klacht in tegen
den commandant, die het hek had laten sluiten en daarmee de val had dichtgeslagen.
Op de officieren werd onderwijl het spotliedje gezongen ‘Hazen, dat is klaar bewezen,
kunnen stoute schutters wezen’. De zaak liep scheef, doordat de studentenadvocaat
met de tegenpartij bleek te heulen en voor haar excuusbrieven schreef, waarvoor
hem als loon een bordje op de deur gespijkerd werd met het opschrift ‘Hier gaat
men uit strijken en plooien’. Door bemiddeling van één der professoren raakte
eindelijk de zaak de wereld uit, doch een werkelijke verzoening kwam eerst tot stand,
toen men in 1830 gezamenlijk tegen de Belgen optrok.
Tooneelen als de hier beschrevene zijn zeldzaam gebleven, omdat de student
zich zoo weinig met de burgerij bemoeide, want contact was
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er weinig. In het genoemde jaar 1830 waren de studenten in afzonderlijke
compagnieën ingedeeld, die weinig met andere te maken hadden en in 1848 stonden
zij als rustbewaarders tegenover het volk, dat ook toen den studenten niet ter wille
was en weigerde hun gelegenheid te geven om hun moed te toonen. De Leidenaar
vooral bleef geheel los van de burgerfamilies, waarbij niemand scheen te zijn, die
men voegzaam zien kon; de Amsterdammer daarentegen had uiteraard veel
bekenden in de stad, waar zijn ouders meestal woonden en vertoont daardoor ook
veel minder van het ‘echte’ studentenleven. Vrij veel kwam ook de Groninger in de
stadsfamilies en hij genoot nu en dan de eer uit meisjeshanden een vaandel te
ontvangen, wat overigens ook elders meermalen voorkwam. Eerst toen de lustra
grootscher werden gevierd, bood de burgerij gewoonlijk een contrapartij aan, zooals
we vroeger reeds opmerkten; dit is echter meer een verbetering der verhouding uit
later jaren.
Vooralsnog zien studenten en burgers elkaar meestal niet zeer gaarne op dezelfde
feestelijkheden. Op de Harmonieconcerten te Groningen was herhaaldelijk ruzie,
want de studenten waren nooit stil en nog in 1870 komen er handtastelijkheden
voor, waarbij de getergde musici meevochten; dikwijls kwamen de studenten er
aangeschoten met veel lawaai midden onder een nummer binnen en dan kon het
niet goed blijven gaan. De meeste studenten waren alleen lid omdat zij er eiken
Zondagavond zich konden amuseeren en om deze opvatting niet telkenmale tot
funeste gevolgen te doen leiden, hield immer de Directie met één student toezicht
en zóó afdoende soms, dat eens zelfs de rector van Vindicat uit de zaal gegooid
werd, omdat hij den ‘wachthond’ (van de Harmonie-Directie) een ploert had genoemd.
Aardig is de humor van prof. Tellegen, die voor de commissie van beroep een
aanvaardbaren vorm moest vinden om het royement van den rector ongedaan te
maken en de volgende uitspraak samenstelde: ‘Overwegende dat de Directie groot
gelijk heeft; overwegende dat de Directie in alle opzichten volkomen gelijk heeft....
stelt den appellant in het gelijk; vernietigt het royement’. Op die manier bleven de
talrijke studentenleden behouden. Een andermaal ontstond de twist, doordat de
studenten op hun banken gekke gezichten trokken tegen den solist, die daarop
hevig verbolgen wegliep. De Directie berispte toen openlijk en onder blijken van
instemming uit het publiek de verwekkers van de herrie, die protesteerden, den
Directeur dwongen den volgenden Zondag zijn woorden in te trekken, hem uitfloten,
toen zijn speech te weinig verzoenend bleek en onder een luid Io Vivat wegtrokken.
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De student was lastig als schouwburg- en concertbezoeker, vooral omdat hij daar
met zijn vrienden afzonderlijk zat in voor hem gereserveerde banken - ook in de
kerk had hij die, doch daar kwam hij niet zooveel -; alleen wanneer hij zelf den avond
organiseerde, toonde hij zich niet slechter dan de ploerten, die onder de voorstelling
glazen lieten aanrukken en dapper dikke sigaren dampten. Eigen banken moest de
student overal hebben, zelfs in een paardenspel op de Groningsche kermis van
1816, want, betoogde de Senaat ‘het spectakel van den Heer Blondin bijwonende
ontging het ons niet dat doordien de studenten onder de overige aanschouwers
vermengd stonden, zij door dezelve gegeneerd en te weinig gedistingeerd wierden’.
En in welk een sfeer concerteerde het Leidsche Sempre! ‘Het is onuitstaanbaar
benaauwd. Is het nog mogelijk te zingen. De toehoorders gelijken schimmen in den
cigarendamp, het orkest is onzichtbaar.... De knechts zwieren in de
tusschenpoozingen tusschen de stukken door de stoelen heen en weer, met
flesschen wijn, gevulde bierglazen en ledige kelkjes.’ De Leidsche student ging 's
Maandags naar de comedie, die van 6 tot 10 speelde, maar alleen ‘om van lediggang
te verwisselen, den avond te dooden, koffijhuis te houden en leven te schoppen’.
Voor de jonge broekjes was het nog een nieuwtje en zij gingen vrij geregeld, de
ouderen bezochten eerst Minerva en kwamen om half negen voor half geld de
studentenbank verder vullen. Alleen voor een Fransche opera liep alles vol.
Ook Utrecht had eigen banken en een commissie, die de Schouwburgdirectie de
wetten voorschreef, bijv. gelastte een voorstelling tot nader order te verdagen wegens
een gelijktijdige inauguratie! Ook daar hebben zich zotte tooneeltjes afgespeeld.
Eens wilde de directie een aantal overvroolijke studenten weren en riep daartoe de
politie te hulp. Deze werd aangevoerd door een zenuwachtigen commissaris, die
militaire hulp inriep, terwijl zijn tegenpartij posten uitzette om voor het gevaar tijdig
gewaarschuwd te zijn. Toen hulp kwam opdagen om den benauwden commissaris
te ontzetten, waren juist alle vogels gevlogen en de studenten lieten het aan de
politie over haar droevige figuur tegenover den bevelvoerenden officier te redden.
Bij een andere gelegenheid hadden enkele studenten den tekst van het te spelen
stuk bemachtigd en hielpen den souffleur zoo ijverig, dat de voorstelling gestaakt
moest worden!
Men kan den humor van het geval zien, doch ook de keerzijde bekijken: 't is dan
een houding van rotte-eieren-gooiers. Wel verwende ook het overige publiek de
acteurs en solisten nog niet met aandacht en was rooken en drinken onder de
voorstelling zoo gewoon als snoepen
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bij een dilettanttooneel nu is, doch de student maakte het wat erger. In een
Utrechtsche Almanak vindt men zoo het volgende:
‘Soms in den Schouwburg bij van Leeuwen
Zat onze Jeroen als een Turk te schreeuwen,
Zoodat Ximenes een uur in 't rond
Geen woord van zijn eigen galmen verstond.’

Aan een concert moest het Io Vivat voorafgaan op straffe van gekrijsch en gefluit
tot de strijkstok de geliefde klanken aanzette. De Duitsche. Opera waagde het in
1881 te Utrecht dadelijk met de Ouverture te beginnen, maar de orkestleider werd
gedwongen af te tikken en zijn fout te herstellen. Om eenzelfde voorval moest het
Utrechtsch Dagblad nog in 1895 den studenten gebrek aan aesthetisch gevoel
verwijten, want de heilige mos liet zich zoo spoedig niet verdringen. ‘Gala-Peter’
(de bijnaam van Peter van Anrooy) zette heel Groningen op stelten door met
dirigeeren op te houden, toen oudergewoonte een groep recht van een fuif met het
grootst mogelijke lawaai kwam binnen rollen. Niet het laatste, maar het eerste was
ongehoord!
Het kon den student niet schelen, wat anderen van hem dachten, hij stond buiten
de wereld, ‘voor hem is de maatschappij het donkere hol, waar hij in zal moeten
rondgrabbelen tot hij een rijken buit in den vorm van een post of een vrouw bij de
vodden heeft gepakt en waarvan hij zoo lang mogelijk de oogen afgewend houdt’.
De Studentenstand is iets geheel afgepaalds in de groote wereld, een zelfvoldaan
kringetje, dat alleen anderen noodig heeft om kamers te keeren, om schoenen te
poetsen en spijs en drank gereed te zetten, om dan die anderen als loon met de
namen philister en ploert te bejegenen. De student is iemand, die ‘ontslagen van
de grendels der ouderlijke woning’ zijn geld naar de vier windstreken uitstrooit, den
vacantietijd thuis haat als een opsluiting, want dan ontkomt hij niet aan de
maatschappij, die hij verafschuwt als ‘een leelijk ding, een eigenbatig ding! Pas op
je zakken, op je woorden en op je oude vrienden!’
Daarom zit hij in den diligencetijd acht maanden aan één stuk in de academiestad
zonder zijn toch wel gezellig tehuis terug te zien. Hij zoekt wat huiselijke warmte en
het wordt hem soms unheimisch. Ook daarom blijft hij plakken tot het ochtendgloren
of komt een slap karakter bij straatmadelieven terecht. Wat Kneppelhout's vrienden
ontbrak, was de huiselijke omgang met beschaafde families en de veredelende
invloed van meisjes uit eigen kringen. Hij liep met zijn ziel onder den arm,
overschreeuwde zich om innerlijke eenzaamheid te vergeten en verdronk
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zijn bij tijd en wijle opwellende somberheid, doch had niet anders dan spot over voor
den bij zijn ouders inwonenden student, die de vrijheid miste om te leven, zooals
hij wilde en veinsde voor diens omgeving niets dan afkeer te voelen. Een
gemoedelijke Groninger (Reunie en Academiefeest, 1851) zegt het eerlijk, wanneer
hij het tooneel van zijn vroolijke jongelingsjaren weer terug ziet: ‘Was dan dat leventje
niet heerlijk? Of was mogelijk ons jubelen en Io Vivat niets anders dan een coup de
désespoir ....?’ De student verviel van uitbundige vroolijkheid in droefgeestige
melancholie en om zijn sentimentaliteit te verbergen toonde hij kazernemanieren,
die hij niet hoefde te polijsten, doordat op zijn kroeg zich geen dames vertoonden.
De dolle student kan heel sentimenteel zijn en dan gaat hij dichten, hij meent
literatuur te maken, volgt Byron, Victor Hugo en Ossian na en verdrinkt in romantiek,
die hij giet in Sinterklaasverzenvorm. Slechts enkelen dichten werkelijk en dan
denken we aan de Snikken en Grimlachjes van Piet Paaltjens, die nooit met de
realiteit der wereld in aanraking kwam dan toen het Leidsche plebs hem van de
stoep van Minerva afsloeg. Hij keert zich in zijn somber-sentimenteele ik en dicht:
‘Op 't hoekje van de Hooigracht
En van den Nieuwen Rijn,
Daar zwoer hij, dat hij zijn leven lang
Mijn boezemvriend zou zijn.
En halverwegen tusschen
De Vink en de Haagsche Schouw,
Daar brak hij, zes weken later zoowat,
Den eed van vriendentrouw.’

En elders in zijn bundeltje, dat veertien jaar na zijn verdwijnen uit Leiden uitkwam
(in 1867):
‘Eén sprak dan zoo dof en zoo hoonend
Van het lijden dezer eeuw.
De gansche wereldhistorie,
Zei hij, was hem één schreeuw.
Eén rauwe schreeuw om wrake
Over hen wier vuig belang
Het menschdom vertrapt en verknoeid had,
Al zestig jaarhonderden lang!’

De student loopt eigenlijk over van gevoel en een bloemlezing als
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Voorjaarsrente staat vol smachtende liefdesliederen en Alexander Ver Huell geeft
één zijner plaatjes de verzuchting mee: ‘O! eene vrouw tot levensgezellin te hebben,
blond als de Madonna's van Raphaël, met de reinste eenvoud in haar zachte,
hemelsche trekken; haar elken dag op uw knieën te aanbidden, uwe ziel te baden
in de azuren diepte harer oogen, en dan begeesterd door haar tegenwoordigheid,
in den vollen gloed van het ontvlammend dichtervuur uw gevoel in vloeijende zangen
uit te storten!’
De student kon zoo somber zijn onder 't luchtige petje en zich zoo ongelukkig
wanen. Schreef niet Kneppelhout zelf van ‘die goede dagen van voorheen, toen wij
lange haren droegen en zoo diep rampzalig waren;... . toen wij zoo wanhopig leken,
toen men zich aan eene voortdurende romaneske aandoenlijkheid overgaf, die ons
benijdbare nachten van slapeloosheid bezorgde en welke den verhitten dichter
verzen ingaven, uitboezemingen van een diep, maar, den Hemel zij dank! slechts
denkbeeldig ongeluk’.
Braga, de dichterlijke Mengelingen, die te Utrecht in December 1842 begonnen
te verschijnen voor het gezelschap Utile Duci, gaf beter werk en toonde critischen
zin tegenover de rijmelarij en het prulgeschrijf. Het karakteriseerde het Letterlievend
Maandschrift als
‘Een lummel in de straat, een stadsschoolplakmajoortje,
Tabaksnat op zijn kin en inktvuil op zijn boordjen,
Die 't tot de deeling bracht, en 't genus nominis;
Die, prijzend voor een slokjen en ranslend voor een oortjen,
Belachlijk of verachtlijk is.’

Braga kon raak opmerken en karakteriseeren: De Gids als een blad, dat de glazen
inslaat, de ploerten wakker port, Latijn als water spreekt, zichzelf het meest
bewondert, maar mettertijd professor wordt. Dat wilde Braga ook zijn, doch na het
flinke begin blijkt ook daar Witsen Geysbeek's Rijmwoordenboek druk in gebruik en
na korte jaren van slappe middelmaat volgt 't slot, want: ‘Braga kan niet langer mede
- - Bidt voor hem! - - Hij is van kant’.
Zoo gaat alle flinkheid te gronde en wat overblijft is het hulsel, dat talent verbergt,
weemoed opsluit, slapheid aan het oog moet onttrekken, om de zachte kern het
ruwe uiterlijk toont, de matigheid den toegang ontzegt, voor ernst geen ruimte
overlaat: de Studentikositeit. En wat dit omvat? Lees de definitie uit het Academisch
Legaat, dat een Utrechtenaar in 1842 uitgaf: ‘Meestal een ledig vat, dat men over
de straten rolt, om geraas te maken, en waar de vrouwen en kinderen mach-
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tig bang voor zijn’. Bij studentikositeit behoort de terminologie van stuk in hebben,
sjouwen, dweilen, bom bitter, panje, roodkraag, steigeren, rijden, bluf staan, gevolgd
door krachttermen, besloten door het land hebben of druipen en op de sjees gaan.
De meer genoemde theoloog van ‘Mijn Kamer’ houdt daarom niet van diegenen,
‘die aan 't woord studentikositeit zulk een vreemde beteekenis hechten; die door
handel en wandel toonen, dat zij deze afhankelijk maken van het meer of minder
overhangen van een pet, van twee of drie flesschen wijn, die men kan drinken, de
min of meer dwaze kleeding, om zich te onderscheiden van hen, die zij ploerten
noemen’. Voor hem zijn studentikoos allen, die vrij zijn ‘en die vrijheid niet door laffe
formulen of zekere dwaze wetten - opdat hij over zijn doen en laten een vernis van
studenticositeit wrijve - maar door de wet van al wat eerlijk enz. is beperken’.
Studentikoos zijn Klikspaan's helden, doch Montmartre is niet heel Parijs, de
Jordaan niet Groot-Amsterdam en zoo zijn de typen niet meer dan hun naam
aanduidt, personificaties van alle hebbelijkheid in één. Kneppelhout was een scherp
opmerker, maar typen kunnen niet anders zijn dan een caricatuur met grooten mond,
wijd open keelgat en geleegde hersenpan. Typen zijn vele filmbeelden ineen door
een vergrootglas bekeken, maar wie met dat instrument in de hand weet te ontleeden,
kan de juiste maat nog vinden. Al in Klikspaan's tijd moeten buitenstaanders gerust
gesteld worden; de dwaasheden hooren in een clubje rijke juristen thuis, troost Ver
Huell en wie het academie-leven kent, zal dat kunnen aanvaarden. Alleen hij, die
de citaten eenzijdig bijeenstelt, krijgt een afgrijselijk beeld van studenten, die altijd
aan 't bonjouren zijn. Maar ook Klikspaan wil gelezen worden en wordt daarom
dikwijls pikant en navolgers zijn het met hem; ook hij echter kan in bitteren ernst
over excessen spreken, die hij wel degelijk ziet, doch zijn genre is er niet op ingesteld
om in dit opzicht een sterken indruk na te laten. En toch is zijn ideaal niet anders
dan de vroolijke levenslustige student met alles op zijn tijd en naar de zeden van
zijn tijd. Zijn illustrator en geestverwant zegt het in ernst ‘Een goed student komt
aan de Academie op zijn tijd, houdt Collegie op zijn tijd en promoveert op zijn tijd Zoo zijn de meesten’. En als hij in zijn schetsenbundel ‘Zóó zijn er’ juist de enkelen
teekent, die anders zijn, volgt ook hij de ongelukkige neiging tot het buitenissige en
pikante, welke bij middelmatige of eenzijdige talenten de tekorten moet aanvullen.
Ver Huell kan geen normale menschenfiguur draaglijk teekenen, Klikspaan is alleen
brillant in zijn Flanor-figuur, en is niet ook in
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latere literatuur de afkammende negativiteit noodig geweest om in sterke beelden
te kunnen schitteren?
Wat wel een feit is: de helden, de getapten geven den toon aan en tenslotte is
toch de student heerscher in het rijk van onbeperkte vrijheid, die gemakkelijk tot
ongebondenheid kan overslaan; aan hem is zeker de straat bij dag en bij nacht en
zijn geschreeuw mag de buren wekken, maar deze hebben zich stil te houden. In
de 16e en 17e eeuw waren straatschenderij, drinken, kratsen met den degen en
glazen inwerpen, het teeken van gebruik der vrijheid en de lezer kent de tooneelen,
welke te aanschouwen waren; in de 18e eeuw is bovendien veel drinken en uitmunten
door zwier modieus. Is dat sindsdien veel veranderd? Er is continuïteit en evolutie
in het leven en Klikspaan's tijd is de schakel tusschen vroeger en nu. Daarom is
een vergelijking met het heden uitsluitend foutief; laat daarentegen ook vroeger
eeuwen voor het forum verschijnen en begrip is mogelijk, zonder daardoor
waardeering te zijn.
Er is aan alles veel branie - we wezen er reeds op -; Jan Student schept op dat
hij weer zoo aan de rol is geweest en geen klap heeft uitgevoerd in de laatste
maanden, maar is als de H.B.S.er, die 's morgens op het schoolplein verzekert, dat
hij niets aan zijn werk heeft gedaan en toch even later verheugd een goed cijfer
voor de overhoorde les incasseert. De student klaagt, dat hij zich straks in de vacantie
thuis dood zal vervelen als de ouwe heer hem kort houdt en hij de vrijheid zal missen
om laat in den nacht thuis te komen en dus zal hij maar wat boeken meenemen;
dat is dan de vorm, want in de vacantie houden colleges hem niet op en dan kan
hij een half examen er vast inpompen, het is een pose, het doen of alles hem wel
aan komt waaien. Zoo werkte hij ook dagenlang hard en beweerde, om zich een
houding te geven, dat hij geen zin had, maar zijn beurs plat was. ‘Werk veel en zeg
dat gij het niet doet’, adviseerde de Gekortwiekte Faam aan groenen, en ‘Leeft gij
ingetogen zegt het niet, want dan noemt men u een lafbek’.
En zoo is de studentikositeit het alles op zijn tijd, wat een goede kop zich kan
veroorloven.
Alleen omdat Jan Student nog zoo afhankelijk is van ouders en professoren, doet
hij of de vrijheid door hèm en voor hem alléén is uitgevonden. Hij is in de jaren van
reactie als hij zijn ouderlijk huis verlaat en de psychologie toont hem als in den tijd,
waarin geen vroeger erkend gezag meer zijn waarde geniet en hij in alles zijn eigen
weg wil zoeken en genieten om aan anderen het betalen maar over te laten, dat
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hem te prozaïsch is. Hij wil los zijn, vrij, op eigen beenen staan en overschreeuwt
zijn vrees voor den pipa, die hem kan halen en voor den prof, die hem aan den tand
zal voelen, zooals de kleine jongen alleen in 't donker gaat praten en schreeuwen
om zijn angst voor den boeman te verbergen en zich wijs te maken, dat hij niet bang
is. En veel van het branieleven is vrees, bang zijn om zich terug te trekken, omdat
getapten hem flauw zullen vinden.
Zóó was de student van een eeuw geleden, een branie, die klepper-lieden op de
vlucht joeg, belknoppen stal om ze op zijn kast als tropheeën te bewaren, thuis
verhalen over piertogten vertelde, waar zijn broer op kantoor van rilde, ploerten
vervloekte, maar gebruikte waar hij ze noodig had, de hospita schold over te laat
gebracht theewater, doch het goede mensch uit den slaap hield met zijn lawaaierige
vrienden, zonder interesse voor wat er in de wereld gebeurde, alleen even
geïnteresseerd, wanneer er een geliefd professor in betrokken was, vol critiek op
het onderwijs, dat hij genoot, één vlammend protest tegen de maatschappij, hoog
heffend de kreet om vrijheid .... maar omgeven met schijn, zwierend tusschen twee
uitersten in en in de meeste gevallen op weg om een normaal burger te worden,
die later met eenige zorg zijn kinderen zelf naar de academie zou zenden.
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Mores
Het studentengeslacht een halve eeuw na Klikspaan is veranderd in vergelijking
met het vroegere, dat de romantiek van Byron en Victor Hugo tot ideaal had; de
realiteit gaat nu langzamerhand doordringen. Ook het onderwijs is anders geworden,
het omringende leven wijzigt zich, een deel der studenten gaat zich bewust worden
van sociale plichten; bij de categorie, die vroeger het monopolie voor studeeren
had, voegt zich een groote massa, die de collegezalen overvol maakt, ten deele
niets doet dan blokken en volslagen nihilist is, anderdeels nieuwe wegen en nieuwe
vormen zoekt. Het Corps voldoet dan niet meer als vereeniging voor alle studenten,
is voor de meesten een te dure gezelligheidsvereeniging met veel interessante,
maar kostbare mores, gebarricaderd door financieele eischen en een groenwezen,
waartegen luider protesten gaan rijzen.
Over het geheel genomen gaan de corpora zich ontwikkelen tot
gezelligheidsvereenigingen bij uitstek, met dure liefhebberijen, onder-afdeelingen,
die veel tijd en geld vergen, met entrees, contributies en hoofdelijke omslagen,
lustrumbijdragen en societeitsuitgaven, die de mogelijkheid om lid te worden tot een
steeds kleiner percentage beperken, al is de attractie van het lidmaatschap van de
vereeniging toch altijd groot, want er wordt ontegenzeggelijk veel geboden en het
staat om mee te doen, het varkenschap daarentegen is niet prettig en de practicus
ziet naar de relaties, die hij uit het lidmaatschap overhoudt.
Een maskerade is ongetwijfeld een uitnemend hoofdnummer voor een lustrum,
dat een prachtig kijkspel oplevert en de heele stad op de been brengt voor een
hoera aan de studenten, maar langzamerhand worden toch bezwaren gevoeld. Het
is nu niet meer mogelijk met costumes van eenige guldens een paar uur rond te
loopen, want de luxe en de drang naar historische nauwkeurigheid stellen steeds
hoogere eischen, die den hoofdpersoon dwingen in eenige dagen tijds enkele
duizenden guldens te spendeeren, en het wordt steeds moeilijker een behoorlijk
aantal deelnemers te vinden, dat zich de kosten kan getroosten. Er is dan ook al
lang geen sprake meer van meedoen door
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het geheele Corps; te Leiden was eens zelfs niet meer dan 15% der leden bereid
voor eigen rekening in den optocht te rijden. De weelde wordt hoe langer hoe grooter
door de rivaliteit, waarmee de corpora elkander op immer hooger kosten bij de
lustrumviering jagen, een kosten-opdrijving uit naijver geboren dus vierde hoogtij.
Weldra was dan ook een maskerade alleen niet genoeg meer. Leiden bepaalde
zich in 1895 nog daartoe, doch een jaar later voegde Utrecht er een steekspel aan
toe; daarop vertoonde Leiden in 1900 een ridderslag op de Burcht, de maskerade
en de investituur van 1905 werd met behulp van zwaar betaalde kunstenaars
ingestudeerd en daarmee was de begrooting alweer hooger opgedreven, tot in 1910
het hoogtepunt werd nagestreefd, doch onbereikbaar bleek, want toen was een
financieele débâcle onvermijdelijk en stond men voor tien mille tekort. Delft poogde
circa 1880 verstandig te worden, wilde niet meedoen aan de race om elkaar in
Amerikaansche bluf te overtreffen en de maskerades werden dus afgeschaft, doch
het gevolg was een tam feest met weinig reunisten en een volgende generatie vatte
daarom de onderbroken traditie weer op, tot het hoogtepunt in 1903 bereikt werd
met den schitterenden Ommetocht van Nikephoros II Phokos, keizer van het
Byzantijnsche Rijk in 963, waarvan het met gekleurde platen geïllustreerde
gedenkboek de kostbare weelde tracht weer te geven.
De costumes waren duur. Was omstreeks 1870 een bedrag van enkele tientallen
guldens reeds voldoende voor een niet al te hooge rol, in de 20ste eeuw was dat
niet genoeg meer voor de allerlaagste rangen. Voor kleeding der anonymi, voor
paarden, wagens, muziek, politie en artistieke adviseurs (de hoofdrollen dus niet
meegerekend) betaalde het Leidsche Corps in 1860: 2800 gulden, in 1865: 3500
gld., in 1870: 4252 gld., in 1905: 9336 gld. De totale uitgaven voor costumes beliepen
in 1905 een som van Fl. 57.485. De vorming van een feestkas door jaarlijksche
bijdragen legde aldus aan de leden zware lasten op, die nog niet eens hoofdelijke
omslagen in het lustrumjaar konden voorkomen. Maar ondernemingsgeest was er
ontegenzeggelijk. Het muziekgezelschap Sweelinck van het Amsterdamsche Corps
durfde in de tachtiger jaren ter gelegenheid van de lustrumfeesten een opvoering
van Berlioz' ‘Damnation de Faust’ aan en leverde daarmee een première voor
Nederland met een grootsche ensceneering. De orkestruimte van het Paleis voor
Volksvlijt werd er voor uitgebouwd, er trad een koor op van 500 dames en heeren;
de voornaamste executanten waren echter beroepsmusici; een sopraan, eerste
tenor en baryton kwamen uit Parijs en wel van de Grand Opéra en de Opéra
Comique.
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‘De Studentenrijjool. Is de lijst te mooi voor de schilderij?’
Naar een bijvoegsel in het nummer van 22 October 1898 van Neêrlands Weekblad

De Leidsche koffievrouwtjes Moeke en Riekje
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Studenten grijpen hoog, zij voelen voor aanpakken, komen graag met iets groots
uit, dat medewerking van eersterangs krachten eischt en zelden of nooit vertoond
is en de contanten moeten er maar komen; het weinig nadenkend jeugdig
enthousiasme was een reden, waarom zelfs het altijd meer conservatieve Utrecht
in 1896 aan de maskerade een Ridderhofspel toevoegde, in 1906 wagenrennen
hield en in 1911 met medewerking van Eduard Verkade, Willem Andriessen, Antoon
Molkenboer, Johan Wagenaar en Mevr. Noordewier-Reddingius het historiespel
Willem IV, graaf van Holland, opvoerde.
Er komt echter een in aanhang groeiende oppositie tegen te dure feestviering. In
1890 is er in het A.S.C. zelfs verzet tegen lustrumplannen, een uiting van tegenzin
tegen het ‘leven van lui zijn en niets doen, en bittertjes drinken en geld weggooien
en dure na-broodjes geven en dronken zijn, dat heele leven van maar lachen met
alles en pleizier hebben, of naar college loopen en weer weggaan en achter je
schrijftafel zittend sigaartjes puffend zwaarwichtig werken, en eens een avondje bij
een warme kachel na veel gemoedelijk drinken sentimenteel over de beroerdigheid
in de wereld kletsen en dan den volgenden morgen weer laat opstaan en weer lui
doen en loom een boek doorbladeren, en bittertjes drinken en uitgaan en zoo meer,
dag in dag uit, dat heele ziellooze en onbeduidende leven’. Toch kwamen de
lustrumplannen erdoor met 213 stemmen voor en 102 afkeerigen van weelde en
veel schulden tegen. Overal voelde men wel op den duur bij een groeiende
minderheid voor eenvoudiger feestviering met geringer kosten: de feestweek was
toch al zwaar genoeg met diners, bals, kermesse d'été, recepties en contrapartij.
Het wàs mooi op de climax van geldverspillen, doch de oorlog heeft goed gedaan
er een einde aan te maken en de festiviteiten in grooter matigheid te dringen. De
tegenwoordige grootsche tooneelopvoeringen eischen veel tijd voor instudeeren,
maar costumes en ensceneering vragen minder geld, zij hebben het voordeel entrees
tegenover de uitgaven te stellen en bij massaspelen werkt een grooter percentage
mee. De lustrumvieringen culmineeren nu in artistieke tooneelexperimenten, waarop
alleen de conservatieve ‘Utrechtsche stijl’ een uitzondering blijft vormen, die naast
het tooneel een gecostumeerde optocht blijft handhaven, èn omdat het altijd zoo
geweest is, èn omdat slechts een maskerade in staat is de heele burgerij te doen
uitloopen en meegenieten van het feest.
Sinds omstreeks 1870 gingen de Corpora op grooten voet leven. Met bouw en
inrichting van de Leidsche Minerva was anderhalve ton gemoeid, het U.S.C. trachtte
Fl. 125.000 te leenen voor de nieuwe
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societeit aan het Janskerkhof, die in 1901 werd ingewijd na verkoop van een vroeger
reeds gereserveerd terrein aan de Mariaplaats, Vindicat leende in 1883 Fl. 70.000
voor een eigen gebouw aan de Groote Markt, Delft had in Phoenix een kapitaal
gebouw. De tijd van huren of gebruiken van goedkoope boven- of achterzalen van
een café was voorbij. Slechts Amsterdam sukkelde en de kroeg zat daar steeds op
zwart zaad, zoodat in 1890 zelfs het gas wegens wanbetaling afgesneden werd.
N.I.A. was toen gevestigd in het Vosje aan het Rokin, een perceel, dat men eenige
jaren tevoren gekocht had om van de huurmisère af te zijn, maar zonder er vreugde
van te beleven; het achtergedeelte, op de Nes uitkomend - toen een buurt van
tingeltangels in hun laatste levensjaren - was verhuurd aan Scala, waarvan de
exploitant weldra geen cent meer betaalde. De bekende ceremoniën van ultimata
en deur-waardersexploiten kwamen er aan te pas, waarna een nieuwe huurder,
ditmaal ‘een uiterst betrouwbaar man met zeer voldoende waarborgen’ gelegenheid
kreeg het gebrek aan zakenroutine der kroegcommissie aan te toonen. N.I.A. zat
stampvol schulden en de echte kroeggeest was er niet; Propria Cures, het felle
Amsterdamsche studentenblad, pleitte daarom voor het oprichten van jaarkroegen
om daarmee N.I.A. leeg te pompen en een faillissement te forceeren, anderen
stelden een kroeg-Corps voor iedereen voor, doch ook dat was niet afdoende om
het euvel te verhelpen, want de groote concurrentie school in de stamcafés, welke
de diverse groepen hadden. Te Leiden vond men diplomaten in de Paauw, Sempre
ging nabieren in Neuf; te Utrecht zaten de ‘aristocraten’ in De Nieuwe Bak, maar
nergens was de concurrentie voor de kroeg zoo groot als te Amsterdam. Toen in
1893 een nieuwe societeit aan den Heiligeweg werd geopend - nu met het Corps
verbonden en beter geregeld door een betaalsysteem met penningen - zat het
bestuur al dadelijk weer volop in de schuld en moest leenen. Een deel der corpsleden
richtte een eigen Soos op en een eetgezelschap vermenigvuldigde het anonyme
N.N. met drie en kreeg daardoor als spreuk Nu Naar Neuf, Niet Naar N.I.A.! De
officieele kroeg verhuisde achtereenvolgens naar de Warmoesstraat, de Kalverstraat
en het Rembrandtplein boven De Kroon, waar meer animo kwam, een leestafel,
biljart, ping-pong wedstrijden en beter bier, en dan naar het Spui. Eerst in 1926
kwam een eind aan de lange serie verhuizingen van N.I.A. door de vestiging in de
Sarphatistraat, waar het eerst gehuurde gebouw eenige jaren later in eigendom
werd verkregen.
Een telkens verplaatste en slecht bezochte kroeg is niet de plaats voor de
vereering van de heilige mos, die dààr haar hoofdzetel moet hebben.
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Te Leiden is zeker al in de tachtiger jaren in volle glorie de fameuze Sinterklaasjool
met punch en voordrachten, waaronder stereotype als die van Gijs, die alles gelooft
tot hem het verhaal gedaan wordt van het schip, gemaakt van in duigen gevallen
plannen, waarmee een nimmer bewoond eiland wordt bezocht, met een groot
kerkhof, waarop Gijs' vader begraven zou liggen; dan eindelijk wordt de domme
Gijs ongeloovig en en antwoordt: ‘Dat lieg je, die leit al lang op het Karthuizerkerkhof’.
Leiden had ook op 8 Febuari een gecostumeerde optocht van eerstejaars, gevolgd
door een jool met speech na het ‘Hora est’ te middernacht, het sein om oude veeten
uit den weg te ruimen en op de stoep uit te vechten. Groningen had sinds 1856 de
jaarlijksche biljartpartij met poedelspeech en kroegjool, de pokelspeech bij officieele
kroegjolen, de Oudejaarsavond met het ‘Uren, dagen, maanden, jaren’. Tijdens de
biljartdagen te Groningen was bij wijze van hooge uitzondering hazardspel
toegestaan - wat elders ook enkele dagen in het jaar werd toegelaten, bijv. op een
dies - en kwam de speeltafel De tempel van Mozes van den zolder af. De roulette
werd in 1893 verboden en verplaatst naar cafés; daarvoor in de plaats kwam
ringgooien, dat uitgroeide tot een kermesse d'hiver, feest met Oud-hollandsche
geveltjes, strijkje, revue, e.d.
Utrecht hield op 5 December een gecostumeerde rijjool, die van omstreeks het
midden der 19e eeuw dateert. Sinterklaas kwam er later bij, vermoedelijk in 1876 naar Vredenburch vertelt - ‘omdat een der deelnemers aan de maskerade, die een
bisschop had voorgesteld, op 5 December in dit costuum op straat kwam en
uitdeelingen hield’. Weldra werd het toen gewoonte om op dien avond een Sint met
knechts ziekenhuizen te doen bezoeken, een mos, die wel in alle Corpora en later
ook in de Unitates een plaats gekregen heeft. Maar Amsterdam bleef in dergelijke
dingen het magerste, een almanak-kroegjool bijv. geeft N.I.A. pas te zien sedert
1911 ongeveer. De grootere eenheid demonstreert zich dan ook in de
geëmancipeerde kroegjool na den groentijd, die van een serie vechtpartijen een
interdisputaal verbroederingsfeest wordt; het groenentooneel wordt dan ook op
N.I.A. (van 1915 af op het Spui gevestigd) gegeven met den toen nog gebruikelijken
worstelavond; van N.I.A. uit gaat ook een speciale boot met Nereus-supporters naar
de Varsity en D.A.K. (De Amsterdamsche Kroeg-fractie) strijdt voor het behoud en
de herleving van mores, en inderdaad komen de Sint Nicolaas-kroegjool met verloting
en de jaarlijksche boekverkoop op, gewoon dag- en avondbezoek worden zeldzaam
goed, waartoe de kolennood in den oorlogstijd en vervroegde sluitingsuren in de
cafés

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

292
veel bijdroegen, want N.I.A. kreeg verlof om den geheelen nacht door licht te laten
branden. De reactie op de benauwde levensomstandigheden uitte zich midderwijl
in veel zorgeloosheid, maar ook in slecht betalen, waardoor de kroegbestuurders
met de handen in het haar zaten.
Dat avondbezoek op de kroeg heeft den middagborrel vervangen, dien we in de
voorgaande periode vonden. De ‘lummeltijd’, die oudtijds in den namiddag viel, werd
verdrongen toen het aantal professoren en vakken en daarmee het aantal colleges
zich uitbreidde, zoodat het de groei der wetenschap is geweest, die de studenten
heeft genoodzaakt hun etenstijd te verzetten en het kroeguurtje naar den laten
avond te verschuiven nà het werk. Vandaar dat een societeit nu na het eten steeds
drukker wordt en het sluitingsuur immer later valt. Mutua Fides te Groningen, om
een voorbeeld te noemen, sloot vroeger om 11 uur, in 1870 werd het 12 uur, in 1879
1 uur en in 1883 werd iedere beperking beschrapt. Van deze societeit moeten we
terloops nog een goede oude gewoonte aanstippen. Het was nl. gebruik om alle
couranten van de leestafel een geheel jaar lang te bewaren, tot de jaarlijksche
boekverkooping toe, en dan na afloop daarvan de massa couranten uit de
bovenramen naar beneden te gooien op de hoofden van het publiek als een
courantenlawine, die aan de stadsreiniging een dag werk bezorgde. In 1888 werd
deze liefhebberij door de politie verboden en de Mutua Fides-leden slaakten de
verzuchting: ‘Helaas, de tijd is voorbij, dat de letterkundige en politieke beschaving,
die in provinciale en andere nieuwsbladen ten troon zit, met juisten blik en krachtige
hand de harde hoofden der burgerij werd ingeprent’.
Het systeem van kasteleins op de kroeg wordt langzamerhand verlaten, omdat
men zelden een goeden vond - vandaar dat Groningen zoo nijdig was toen Utrecht
er een weglokte - en gewoonlijk het consumabel slecht was, de prijs der dranken
hoog en de kastelein permanent aangeschoten. Leiden heeft eens hoogloopende
ruzie gehad met een pachter, wiens contract was afgeloopen, doch die zijn troon
achter het buffet niet wilde verlaten; Utrecht zag zich in 1877 genoopt een titularis
af te zetten en tot eigen beheer over te gaan, dat door gebrekkig toezicht weer de
deur wijd open zette voor misbruiken op groote schaal en voor de financiën noodlottig
werd, zoodat een leening van ƒ 5000.- noodig was, waarvan weldra de aflossing in
het vergeetboek geraakte. Eigen exploitatie kon bij goed toezicht voordeelig zijn en
werd op den duur ook overal toegepast; Delft kende dat systeem al lang, Leiden
ging er in 1900 toe over, Groningen in 1901. Met een geschikten directeur en een
goeden boekhouder marcheerden de zaken dan goed, mits
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het credietsysteem niet te ver ging en men de schulden niet te hoog liet oploopen,
waarvoor het gevaar te grooter werd, naarmate eten op de kroeg meer in gebruik
kwam en de nog altijd even slechte eettafels verdwenen. De hoogte van het crediet
is altijd een moeilijk punt geweest, omdat de uitzetting daarvan den omzet
vermeerderde, doch tegelijk de kans op stroppen vergrootte en bovendien veel
bedrijfskapitaal vereischte, en daarom is er altijd op gezonnen, hoe de kwaden te
vermijden. Zoo heeft Utrecht in de vorige eeuw bierpenningen gekend en in 1894
stelde een lid voor een bonnenstelsel in te voeren, volgens hetwelk betaling van de
verteering, kegelen, enz. uitsluitend plaats zou hebben in tweeërlei bons van
verschillende kleur, nl. contant- en crediet-bons, waardoor dagelijksche contrôle
mogelijk werd op het maximum der leden, op de kas, de bedienden en den
keldervoorraad. Het systeem werd aangenomen, doch de commissie was er tegen,
trad af en dwong met behulp van andere tegenstanders, die de societeit dreigden
te verlaten, de uitvoering van het besluit te schorsen. Tenslotte is het systeem
gedeeltelijk ingevoerd, hetgeen navolging heeft gevonden, want o.a. Leiden voerde
in 1900 credietbeperking en bonnensysteem in, terwijl Groningen in dien tijd hevig
aan de gevolgen van te ruim crediet leed.
We noemden hierboven even Nereus en spraken van de Varsity. De roeisport nu
is een der voorbeelden, waaruit blijkt hoe in den nieuweren tijd nieuwe gebruiken
opkomen, die de studentenmaatschappij weer een ander doel geven om naar te
streven, tegelijk een. aanwijzing hoe de vereenigingen op grooter voet gaan leven
en met immer grootscher prestaties naar buiten optreden. Op elk terrein van sport
zijn studenten te vinden geweest; was het vroeger schermen, rijden en paille-maille
alleen, nu ontstaan er ijsclubs, cricketclubs, de student is vrijwel de eenige
Nederlander, die het in de 19e eeuw aandurft om te gaan zwemmen, hij heeft
wandelvereenigingen, legt beslag op de hooge fiets (waarop wat later de groenen
potsierlijke toeren mogen maken) en houdt schietoefeningen. Dit laatste in verband
met een traditie, die reeds een respectabelen ouderdom heeft en zijn oorsprong
vond in de bereidwilligheid om in tijd van nood het vaderland met de wapenen te
dienen. Na de veldtochten van 1815 en 1830, waartoe incidenteele
vrijwilligerscorpsen werden gerecruteerd, gaf het jaar 1866 aanleiding tot het stichten
van een permanente organisatie. Eenige Utrechters richtten wegens den gespannen
internationalen toestand de Utrechtsche Studenten-Weerbaarheid op, een daad,
die spoedig navolging vond te Leiden (Pro Patria) en te Amsterdam;
burgerschietvereeniging en een Nederlandsche Weerbaarheidsbond volgden. In dit
opzicht was dus de studentenwereld de
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sloome burgermaatschappij vóór. Intusschen is de belangstelling niet constant, want
zooals bij elk studentengezelschap ontbreken perioden van geringe activiteit niet.
Weldra compareeren echter deze vereenigingen met eerewachten in uniform op
vele publieke gelegenheden, in het bijzonder waar het geldt eer te bewijzen aan
een lid van het Oranjehuis. Ook dit is een traditie, die zelfs teruggevoerd kan worden
tot de 18de eeuw, steeds in stand is gebleven en culmineert in de groote
gecombineerde eerewachten op nationale hoogtijdagen.
De roemrijkste onder de takken van sport is ontegenzeggelijk het roeien. Te
Leiden vinden we al vroeger vermeld, dat op het Galgewater bij De Vink bootjes
gehuurd worden en groenen tegen elkaar moeten wedstrijd-roeien. Dit kan aanleiding
geweest zijn om de Leidsche studentenroeivereeniging Njord op te richten (1874).
In 1876 wordt Laga te Delft geboren en twee jaar later wordt dan de eerste onderlinge
wedstrijd gehouden. Nog eenige jaren verder volgt de interacademiale wedstrijd te
Oudshoorn. Wat later wordt Triton te Utrecht opgericht en nu komt een
studenten-roeibond tot stand, die in 1883 de wanhopig mislukte eerste Varsity
organiseert. Citeeren we het beknopte verslag daarvan uit het Gedenkboek van
1932: ‘Eenvoud kenmerkte die eerste ontmoeting: van een tribune was nog geen
sprake en de toeschouwers mochten onder een felle zon in den tuin van Hotel
Molenaarsbrug de drie vierriemsploegen van Njord, Laga en Triton zien vertrekken
en - slechts de eerste zien aankomen, daar bij de draaiboei halverwege de baan,
toen de Njordploeg reeds gedraaid en op den terugweg was, de Laga-stuurman in
zijn enthousiasme de boot van Triton had in den grond geboord; van bij-nummers
was nog evenmin sprake en in ontevreden stemming trokken de bezoekers
huiswaarts.’
De eerste roeiers waren dus niet fortuinlijk. Zij hadden ook nog bij hun training
met allerlei moeilijkheden te kampen, want allereerst waren hun vierriemsgieken
nog verre van perfect, en dan was er in de eerste jaren een vijandige houding der
ouderen en op zijn best onverschilligheid. De deelnemers moesten dikwijls angstvallig
hun naam geheim houden, uit vrees dat hun ouders hun de sport verboden als
onvereenig-baar met een ernstige en degelijke studie of als schadelijk voor de
gezondheid! De eerste moeilijkheid verdween, toen overal de sport in het algemeen
meer gewaardeerd werd en men de voordeelen van een wekenlange oefenschool
onder strenge discipline en onthouding van velerlei genietingen langzamerhand kon
inzien.
De eerste interacademiale wedstrijden waren nog vrij primitief. Men moest zich
verkleeden ergens in een hoek of in de roef van een schuit
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en de organisatie deed wel eens merkwaardige dingen. De penningmeesters uit de
eerste jaren werkten ongelooflijk zuinig en meenden, dat zij ook de kosten der
prijsmedailles moesten drukken; zij deden dat door deze van verguld zilver te doen
vervaardigen en ze in 1884 bovendien nog hol te laten maken. Winnaars van
Varsities nu waren gewoon met hun medaille op de jas rond te wandelen en daardoor
kon men de hoofdpersonen van dat jaar steeds uit de verte aan het holle gerammel
herkennen. Op die zuinigheid volgde evenwel een ongelooflijke slordigheid en
schulden maken door de nonchalante wijze, waarop de jaarlijks wisselende
quaestores de zaken behandelden; daarom werd in het bestuur ingevoerd een
permanente commissie met vasten secretaris-penningmeester.
Inmiddels had het Varsitybestuur met allerlei moeilijkheden te kampen en wel van
eigenaardige soort: het roeien bij Alphen aan den Rijn bleek onmogelijk door de
vijandige houding der bevolking tegen deze verstoring der Zondagsrust en te
Haarlem, waar sinds 1885 de wedstrijd verroeid werd, zaten fuiken in den weg en
liet de vischpachter zich geducht betalen voor vrijmaken van het geheele vaarwater,
terwijl ook hier bezwaren tegen het roeien op Zondag golden. Het werd daar wel
drukker bezocht, aangezien bijnummers het programma aanvulden en sinds 1887
ook Nereus meedeed, maar er was veel herrie om heen. Er was telken jare een
race tusschen de supporters om den mast met de clubvlaggen te bereiken, waarmee
de stand van den wedstrijd werd aangegeven, teneinde de vlag der vooraan liggende
ploeg, welke het hoogst geheschen was, omlaag te halen en zoo het publiek te
bedotten;

Renloop op den vlaggenmast
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in het enthousiasme werden stroohoeden plat geslagen en sprongen supporters in
overwinningsroes het water in om de oude vier bij het steigertje tegemoet te
zwemmen en eens namen eenige dronken heertjes stormenderhand de heele tribune
in. Steeds waren er botsingen tusschen de supporters der diverse vereenigingen,
en vooral de aan de Varsity verbonden kermis in optima forma was het tooneel van
hevige vechtpartijen.
Om de bezwaren van Haarlem te ontgaan, trok men in 1902 naar de Schie, wat
financieel groot voordeel bracht. Er was een mooie baan, maar met een breedte
voor slechts twee ploegen tegelijk en het terrein was lastig te bereiken. Het ideaal
bleek eindelijk het Noordzeekanaal, waar een rechte baan van 3000 M. zonder
keerpunt mogelijk was en ruimte voor alle ploegen tegelijk. Daar roeide in 1918

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

296
voor het eerst Aegir uit Groningen mee, dat tot onuitsprekelijke verbazing van
iedereen nog won ook, terwijl Argo uit Wageningen in de bijnummers verscheen.
De lezer zal hier geen verslag van alle Varsities verlangen, evenmin een
opsomming van de praestaties op de Henley-regetta en andere wedstrijden
buitenslands, en ook niet een verhaal over de verbeteringen van booten en een
bespreking der trainingsmethoden en de resultaten daarvan. Een uitzondering moet
evenwel gemaakt worden voor de beroemde Sans Nom-ploeg, waardoor Njord zes
overwinningen achtereen boekte in het hoofdnummer. Deze ploeg ontleent haar
naam aan de giek, die men in 1882 in gebruik nam, doch geen trotschen naam
durfde geven na de voorafgaande teleurstellingen. Het viertal, dat deze boot roeide,
heeft het gepraesteerd tot 1887 allen vóór te blijven en een record te vestigen, dat
Nereus met vier overwinningen achtereen (1891 - '94) en Triton met hetzelfde
(1895-'98) niet konden benaderen. In de jaren na de Sans Nom-ploeg werden de
Leidsche praestaties zeer matig en moest men zich bijna steeds met een succesje
in een der bijnummers vergenoegen, hoewel het soms aan bluf niet ontbrak, bijv.
in 1894, toen de jonge twee van Njord bij de finish draaide en strijkend over de lijn
ging, daar de stuurman een weddenschap had aangegaan, dat hij als eerste de
eindstreep zou passeeren!
Een sport als deze maakt de geesten gezonder en gaf tegelijk aanleiding tot
interacademiaal contact, want al is er nog zooveel rivaliteit, sport geeft een sportieve
houding en werkt daarmee de verbroedering meer in de hand dan deftige
afvaardiging bij lustrumfeesten naar ‘bevriende’ corpora (studentenverenigingen
hebben in gewichtigheid veel van groote mogendheden en zijn in staat afgemeten
brieven te schrijven aan één kamer verder zetelende besturen, evenals wijlen Philips
II). Erkenningskwesties komen nu weinig voor. Belangwekkend is echter een standje
om Delft. Daar wierp het Corps nl. plotseling alle Indologen uit, die door de vroeger
genoemde formaliteit van inschrijving voor één lesuur aan de Polytechnische lid
van het Corps konden worden. Nu richtten de Indologen een eigen Corps op en
vroegen erkenning aan. Volgens den echten Leidschen geest stonden de
sympathieën te Leiden geheel aan de zijde der Indologen, want de uitstooting was
op gewichtige en principieele gronden geschied ‘en vond zelfs alleen daardoor in
Leiden niets geen waardeering’. Bovendien kon iemand, die gewend was aan vijf
faculteiten, zich niet begrijpen, waarom Delft niet de polytechnici en de Indologen
in één Corps kon houden. Nu stelde Utrecht voor één en dezelfde gedragslijn te
volgen en daardoor een
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senatenconferentie te beleggen. Dat was iets, wat Leiden zeker niet wilde, als een
ander het initiatief nam (een opflikkering van de oude Collegiumgeest!) en schreef
terug ‘dat het Collegium, als de tijd daar was, zijn eigen opinie wel aan het Leidsch
Studentencorps zou voorleggen, terwijl de opinies der andere Senaten het collegium
geen belang inboezemden’. Zekerheidshalve werd er nog even de opmerking aan
toe gevoegd, dat voor volgende gelegenheden de Utrechtsche Senaat in het oog
diende te houden, dat de Leidsche praeses collegii een dergelijke bijeenkomst
behoorde te praesideeren. Natuurlijk werden de Indologen toen nergens erkend
dan te Leiden en kwamen de afgescheiden Delftenaren daar weldra te gast op een
kroegjool. Het Leidsche orkestje speelde toen: ‘De Indologen moeten hangen, hiep
hiep hiep hoera!’ Senatoren verbleekten. ‘Dat is Leidsch’, zei toen de voor humor
vatbare Assessor secundus. Toch werd de kroegjool goed.
Met de Leidenaars was 't wel meer mis, vooral wanneer ze naar Amsterdam
kwamen, want dan stond een vriendschappelijk bezoek op program, waarvan het
einde gewoonlijk minder amicaal was, en de Leidsche vrienden kwamen onzacht
op de straat terecht, wanneer zij in de minderheid waren. Bij tijd en wijle werd vrede
gesloten en alle Leidenaars beloofden kalm te zijn en 't ging dan ook weer even
goed, tot in 1893 ondanks alle goede voornemens na de Varsity de oude geest weer
doorbrak. N.I.A. huisde toen aan den Heiligeweg, en er stond op een lange tafel
een enorm mengvat met feestbowl. De glazen worden gevuld, Leiden hoort mak
de speeches aan, tot een enthousiasteling in een soort maske-radecostuum
binnenstuift, dol omdat hij zijn kantjes pas gehaald heeft; hij springt op de tafel,
schept een helm vol bowl, speecht en drinkt, maar wordt door de Amsterdammers
bij zijn broekspijpen omlaag getrokken en daar zijn de poppen aan het dansen! Een
overmacht van N.I.A.-leden omringt den schuldige en zijn lijfwacht, die zich met
biljartkeuen wapent; er is een algemeene schreeuw- en duwpartij, waaraan ook de
kroegpraeses geen einde kan maken. Met verlies van eenige hoeden en stokken
komt tenslotte de minderheid door den nauwen uitgang in den modder terecht en
de oude geest glorieert weer.
Nog een ander geval - van iets ouderen datum - vertelt Coops uit zijn studententijd.
Bij de Varsity op het Spaarne was Nereus favoriet en Njord maakte geen kans. Juist
in dien tijd besprak Propria Cures den Leidschen geest en sprak van ‘prachtvee
met speknekken’. De stemming was weer klaar voor de ontmoeting! Leiden nam als weleer de Geuzen - het scheldwoord als eeretitel aan en liet het woord
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prachtvee op de stoomboot schilderen, waarmee zij ter Varsity togen. Natuurlijk
bleef na afloop een vechtpartij op de Haarlemsche buiten-societeit niet uit. Ditmaal
zegevierde het verstand in zooverre, dat het geen algemeene knokpartij werd en
één Leidenaar streed voor allen tegen één Amsterdammer; de eerste won en trok
met zijn makkers naar Amsterdam om op N.I.A. aan: t Rokin de zege te vierenI Men
begrijpt, hoe daar de stemming was! Een senator kreeg te hooren, dat men ondanks
die kwaliteit geen bezwaar had om kennis te maken, de ‘Leidsche bek’ werd weer
gebruikt ter intimidatie van de tegenpartij, de steile trap werd afgezet, een
parlementair der buiten te hulp geschoten Amsterdammers werd in het vuile water
geworpen en een uitval der belegerden eindigde met uitgeslagen tanden en blauwe
oogen. Bij een bezoek aan Groningen - waar flink ‘roode baai’ werd gedronken,
zoowel door de Leidenaren als door de Groningers, die men in het Westen altijd
voor de grootste drinkebroers aanziet - moet een twist door een klein misverstand
zijn ontstaan, mogelijk ernstiger geworden door een geïrriteerde stemming. Eén der
Leidenaars stelde zich voor als Ypey (uitgesproken als I. pee), waarop de betreffende
Groninger, vreezend, dat hij er ‘Leidsch’ tus'schengenomen werd, nijdig antwoordde:
‘Dan heet ik J.T.; als jij alleen je voorletters noemt, dan heb je met mijn achternaam
ook niks te maken’. Er werd aan zekere zijde braaf gelachen, om 't dan met een
paar fleschjes weer goed te maken, doch er bleef dreiging in de lucht.
Er zijn alzoo enkele incidenten, een Leidenaar wordt te Utrecht wel eens regelrecht
naar het punt van herkomst geretourneerd, er zijn overal van die kleine veeten, die
bij tijd en gelegenheid tot uiting komen, maar ernstig is dat toch eigenlijk niet. Er is
verdraagzaamheid, nu ook ten opzichte van de burgerij, zelfs te Leiden, er is veel
meer gunstig werkend contact, dat vooral blijkt bij de belangstelling over en weer
op de lustrumfeesten. Dat is één der verschillen tegenover vroegeren tijd - in het
laatste hoofdstuk zullen we nog gelegenheid te over hebben om te wijzen op de
veranderde mentaliteit, waardoor belangstelling groeit voor vraagstukken in de
‘burgerwereld’ - aan den anderen kant is er circa 1890 nog veel, dat aan Klikspaan's
tijd herinnert. Nog zijn er typen uit dien tijd te vinden, de diplomaat het eerst, het
onsterfelijk ras van hoog verhevenen, dat onuitroeibaar is, en dan is er nog de afkeer
van al wat buiten de gewone maat komt en aangeduid wordt als pedant. Het oude
type van den ‘bruteur’ leeft nog in de laatste periode vóór 1914, wanneer te Utrecht
een kleine kring van geweldenaren kroegcommissies tyranniseert, de burgerij
brutaliseert en bij gelegenheid een
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wraakoefening houdt te Leiden, waarbij Minerva ook eens wordt schoongeveegd.
De ouderwetsche onmaatschappelijkheid viert er hoogtij als men op een nacht
inbreekt in de tramremise en met de juist afgeschafte paardentrams lawaaierig een
ronde maakt door de stad, tot groot ongenoegen van het uit zijn slaap gewekte
philistijnendom. De societeit is af en toe het tooneel van veldslagen, uitgevochten
met meubilair en bier.
Een echt innerlijk gemeenschapsgevoel ontbreekt vaak, maar alles heeft de
neiging zich bij het plaatselijk toonaangevende aan te passen. Dat is een der redenen
voor het zoo geducht heerschen van de heilige mos; iets anders doen, iets anders
willen, valt op; mos is niet alleen een terecht geëerbiedigde traditie, maar ook het
negatief resultaat van niet aandurven van vernieuwing, hoezeer de studentenwereld
ook durvende origineele geesten in haar midden telt. Er is een machtsspreuk: ‘Je
begrijpt er niets van’, de bewijsvoering der gepatenteerde wijsheid, waarmee het
minder denkende deel het overige overdondert en welke ook overgaarne wordt
uitgestooten tegenover de buitenwereld, die een of andere mos niet wil waardeeren.
Op die manier overschreeuwt de middenmoot de genieën en doet eigen stem
overheerschen, die slechts in staat is critiek te oefenen, het overgeleverde te
bewaren, maar niet de capaciteiten bezit iets nieuws of beters te scheppen.
Voor de buitenwacht vertegenwoordigen enkele veel drukte makende
middelmatigheden de algemeene opinie, want de meest getapte heeft met de lachers
de meerderheid op zijn hand, wanneer hij de psychologische wet in acht neemt, die
zegt, dat een massa slechts kan reageeren op emotieprikkels, waarvoor ook de
laagst ontwikkelde uit die gemeenschap organen bezit. Doch er is veel schijn, want
juist door die wet zijn bij nadere beschouwing de enkelen, die de goede snaar weten
te raken, ook toonaangevers en om hen heen kan zich van onderop die massa
vormen, waarbuiten alleen enkelingen van apart slag steken. De groote massa volgt
wel de beteren, maar op eenigen afstand door traagheid en geringere capaciteiten,
doch wat de buitenstaander ziet - het zij nog eens opgemerkt - zijn helaas de
enkelingen, die aan den verkeerden kant buitenhangen en het meeste lawaai maken,
den drinkebroer bij Klikspaan, den eeuwigen student, die zijn tijd verboemelt, den
donderaar, die immoreele neigingen vertoont, en hij, de buitenstaander, heeft dan
niet geheel en al ongelijk, want de massa heeft immer een neiging den boemelaar,
als het laagste peil, na te volgen en er is een stevige duw voor noodig en een harde
ruk om haar weer naar het midden te brengen, een ruk van hem, die er bovenuit
steekt, die met succes trekken kàn, doch nooit geheel tot zijn hooger peil toe, want
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daarvoor zijn de lijmende vlakken van gemeenschap naar boven te smal toeloopend.
Wanneer de studentenmaatschappij al eens verandert, is het wanneer de groote
maatschappij dat ook doet, en enkele voortrekkers kunnen dan soms een deel der
massa een kleinen voorsprong geven, doch nooit aan het geheel met de
mos-neigingen, dat conservatief tracht vast te houden en zich schrap zet tegen
vernieuwing, zich slechts zeer langzaam mee laat sleepen; altijd is de toonaangever
uit ‘de kille’ vóór geweest. De romantiek raakt er eerst uit, nadat Byron en Hugo
overal minder belangstelling beginnen te genieten, de sociale interesse komt op na
Multatuli en Marx, om bij zeer enkele buitenhangers te beginnen en uiterst langzaam
de groote massa daarheen op te trekken. Mos is aan alle kanten de hinderpaal, en
wanneer mores opkomen en veranderen, is het doordat het dagelijksch leven er
toe dwingt met onontkoombaren dwang en de invloed der omgeving zich doet gelden,
doch 't gaat langzaam. Een student is ondanks zijn jeugd oer-conservatief en zijn
corps is hyper-formeel.
Het dagelijksch leven wordt anders en de student moet mee. Hij schijnt soms
vooruitstrevend, maar dat is de enkeling, die het meest een ieder opvalt en gevaar
loopt uitgelachen te worden evenals de artiest met zijn malle lange haren en zijn
bakkebaarden, dien een gewoon mensch gek vindt, hoewel zijn ouders of
grootouders zelf er mee gesierd waren. De middelmaat viert immers overal hoogtij
en het uitzonderlijke lijkt gek! In de studentenwereld evenzoo en mede daarom zal
daar de mos lang leven.
Het dagelijksche leven om de studentenwereld is veranderd, het hoogtij van het
individualisme raakt voorbij, maar ook de dag in dag uit zichtbare wereld wijzigt zich,
schijnbaar kleine dingen en geluiden gaan hun invloed uitoefenen. Het stadsbeeld
is anders, de menschen om den student worden onafhankelijker en durven hem
meer critiseeren, uit andere kringen komen studenten aan, met andere
reisgelegenheid komen zij en leven niet meer zoover van het ouderlijk huis, dat nu
met spoorwegen en trams snel bereikbaar is. Het academische leven wijzigt zich
in economisch opzicht, speciaal te Leiden, waar de spoorweg meer industrie en de
bollenteelt meer welvaart brengt, waardoor de onderdanige krottenbevolking omhoog
komt en de onafhankelijk geworden burgerij critiek gaat uiten. In die onevenwichtige
tijden van overgang worden vergrijpen van de ‘spoelhonden’, die zich nog steeds
goed amuseeren, tot ongemotiveerd groote schandalen opgeblazen, ofschoon er
altijd wel enkelingen waren, die daar maar al te veel stof toe gaven.
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Ontegenzeggelijk heeft de vermeerdering van het aantal studenten een kalmer
gemiddelde opgeleverd, waaronder propaganda tegen drankmisbruik de eerste
successen behaalde, corps- en kroegleven worden minder ruw; echter blijft er een
categorie, die spijtig constateert, dat een academiestad niet meer voor studenten
alleen gebouwd is en vergoeding zoekt in opgeschroefde gelduitgeverij en
aanmatigende houding; deze groep is steevast in elk corps te vinden, terwijl verlegen
initiatieflooze buitenjochies zich daarvan afzijdig houden.
Met deze opmerkingen hebben we speciaal Leiden op het oog, dat altijd het sterkst
den aparten studentengeest heeft bezeten. Bekend is de ‘Leidsche bek’ tegenover
burgers, tegenover de andere universiteiten en op de Varsity. Een uiting daarvan
is het veroveren van het station bij het vroeger gebruikelijke middagbezoek op 8
Februari, waarvan de kentering zich toont, wanneer de H.Y.S.M. in 1889 aan dezen
overlast voor de reizigers een eind maakt, en voorgoed.
Een serie Leidsche geestigheden trekt ons in gedachten voorbij als een bonte
trein en we halen daar een en ander uit, hoewel het soms meer ruwheid dan humor
is. Bekend is de verwoesting van den inventaris der oude societeit Minerva na de
laatste jool, toen de slooper alvast een deel van het werk ontnomen werd en de
heele stad schande sprak van de vernielzucht, die geen stuk heel had gelaten.
Minder bekend is misschien dat het nieuwe Minerva verzakt is door het dreunen
van ‘kachelpijpgeschut’ en dat ‘alpinisten’ de gewoonte hadden kozijnen en gordijnen
te gebruiken om hun klimvaardigheid te oefenen.
Omstreeks 1890 kwam op een avond een tiental pootige derde- en vierdejaars
Minerva binnen, eischte aftreden op staanden voet van het kroegbestuur en tilde
de functionarissen zonder pardon op om ze buiten de deur te zetten, toen het
ultimatum afgewezen werd. Het was een paleisrevolutie zonder het noodzakelijke
slot, de aanwijzing van opvolgers, en zoo was er nu niemand, die toezicht hield en
eenigermate de orde kon handhaven en de aanwezigen vermaakten zich door met
canapés te sleeën, honden en katten binnen te halen en van alles een groote pan
te maken. Een bijzondere geest kwam op de idee de groote leestafel schuin tegen
het buffet te zetten, met boter en vet in te smeren en er een rutschbaan van te
maken (precies als in den groentijd). De groote leeren fauteuils en de bankkussens
uit de billartzaal werden als bobsleden in gebruik genomen en tusschen alle herrie
werden oude veeten uitgevochten of hazard gespeeld. Het eerste werk van het
nieuwe bestuur was het opleggen van hooge boeten om nieuw meubilair aan te
schaffen. Iets buitengewoons was dat eigenlijk niet, vertelt Coops, het kwam
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herhaaldelijk voor ‘dat de stoelen en tafels, ja zelfs de gordijnen, door nieuwe
moesten worden vervangen; dit was zelfs een tamelijk regelmatig en periodiek
terugkeerend verschijnsel, als gevolg van de afbraakneigingen, die promoveerende
jonge- en oudelui schenen te bezielen. Het stond bepaald eenigszins gekleed om
bij 'n ouderwetsche promotie-fuif met een zekere hardnekkigheid het heele
kroegmeubilair geducht onderhanden te nemen, een liefhebberij, waarover vooral
de meubelmakers van toen zich bijzonder plachten te verheugen!’ Bij een
promotiepartij was het nl. mos halverwege het diner bij Levedag in optocht - een
paranymph met de nougattaart voorop - naar Minerva te trekken en daar zijn entree
den volke kond te doen door een gang door het groote buffet en over de leestafel,
daarna met wijnbons te strooien, en zoo den boel op stelten te zetten.
Soortgelijke gezellige tooneeltjes kon men meemaken na clubinauguraties. Den
Haag had toen al Lisse en Noordwijk vervangen als tooneel der feestviering. Bij het
festijn hoorden hooge hoeden, dinertjes, Cats en Goudsche pijpen en daarna cabaret,
bij voorkeur een bezoek aan De Klok, een speciaal door studenten druk bezocht
etablissement aan het Plein, dat het midden hield tusschen een tingeltangel uit de
Nes en een derderangscabaret, maar waar men zeker was altijd hoopjes studenten
uit Delft en Leiden aan te treffen. Na den terugkeer op Minerva bood de club wijn
aan alle aanwezigen.
Voor de echte fuifnummers was daarmee de feestviering nog lang niet afgeloopen.
(De echte verwaaide typen hingen in de Nes rond; wie het Amsterdam van vroeger
kent, begrijpt, dat we de beschrijving van een dergelijke voortzetting der feestviering
hier achterwege laten). Diep in den nacht kwam de Leidenaar terecht bij Moeke in
het kleine huisje achter de ruïne van de Vrouwenkerk. Dat was een der
merkwaardigheden van Leiden, evenals hier ook Mie Dop een bekend type was,
die op de stoep van Minerva zat met fruit, sinds zij daar als 12-jarig meisje in 1845
door de politie was weggejaagd en door studenten teruggehaald; in 1895 is haar
gouden jubilee gevierd op de kroeg.
Moeke, 't koffievrouwtje, geboren in 1828, had met haar kleindochter Riekje een
water- en vuurwinkeltje op het Vrouwenkerkhof. Omstreeks 1871 liepen daar eenige
studenten binnen - naar men zegt gevlucht voor het plebs in de beruchte Kampbuurt
- die het er zoo gezellig vonden, dat zij nog eens op de koffie kwamen.
Langzamerhand werd het vast gebruik na een zware fuif daar een kopje koffie te
gaan drinken en er ontstond de mos om ieder, die er voor

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

303
de eerste maal kwam, te inaugureeren door hem een houten nap met een liter water
leeg te laten drinken. Moeke en Riekje kregen meelij met de eerstejaars, als die de
pokel moesten snijden en tengevolge daarvan onwel werden, en zij hakten een gat
in de nap; 't ding werd weer gerepareerd, maar Riekje wierp het in de gracht.
Sindsdien werd een kleiner blik gebruikt, een instrument, waarmee men gewoonlijk
ramen nat gooit. Steeds nam Moeke daarna het ziek gedronken jongmensch onder
haar speciale hoede op haar plaatsje bij het vuur. De koffievrouwtjes waren nooit
bang voor dronken studenten en wisten hen in hun kamertje met de twee bedsteden
en de verhoogde vuurplaat uitstekend te kalmeeren met haar rustige stem, die
rijmpjes van Van Alphen citeerde. Moeke kreeg sinds 1884 jaarlijks de almanak,
waartoe het galarijtuig met de gepluimde paarden voorreed, en zond op haar beurt
trouw een Nieuwjaarswensch en op Oudejaar en bij de inauguratie een zak met
apenootjes. Haar werd ook het recht verleend het corps-wapen te voeren; bij feesten
waren zij op de societeit te gast en kregen een goed plaatsje voor een der ramen.
Elken nacht stonden Moeke en Riekje om drie uur op om koffie met pinda's klaar
te zetten voor hen, die van Minerva kwamen. Moeke overleed in 1914, Riekje
sukkelde met haar zwakke gezondheid, werd hulpbehoevend, in een gesticht
opgenomen en gesteund met een jaarlijksche toelage van het L.S.C. Op.
tachtigjarigen leeftijd overleed zij in Mei 1938.
Een heel ander Moeke was de Utrechtsche Jaantje Voorman, van 1879 tot haar
dood in 1911 kleedster voor travesti-rollen in het U.S. Tooneel. Het was nl. noodig
een aantal vrouwentypen door mannen te laten uitbeelden, omdat Utrecht geen
meisjes op tooneel wilde - eerst in 1914 liet men de travestimos voor éénmaal varen,
en daarna weer eens in 1929 - en om de kleeding goed te schikken, had men
kleedsters gehuurd, die echter vlak voor de voorstelling meer dan ‘beschonken’
bleken te zijn en niet in staat ook maar iets te presteeren. Op een hol is toen Jaantje
gehaald, de gewezen kinderjuffrouw van een der leden, die voor éénmaal 't werk
wel wilde doen, doch 't haar heele leven met groote nauwgezetheid is blijven
verrichten, later geholpen door haar dochter Kerlientje, die bij haar dood de zorg
voor de kleedij overnam en een wakend oog over alle costumes liet gaan.
Nu we toch over grootheden spreken, moet ook ‘Professor Dee’ een plaatsje
hebben, de Leidsche pedel, aan wien eens een extra-Virtus-nummer is gewijd bij
zijn veertigjarig jubileum aan de academie. We vonden een interview met hem,
waarin hij o.m. vertelt hoe hij aan zijn titel kwam:
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‘Maar hoe ben je aan den bijnaam prof gekomen?’ vroeg ik. ‘Wel dat zal ik je
vertellen, dien heb ik al lang, sedert 1875. Je moet weten, in dat jaar hadden we
het groote eeuwfeest, waarover ik je straks nog wat zal vertellen, en toen werden
er massa's lui honoris causa gepromoveerd. Nou, d'r was 's avonds groot feest op
de societeit en ik was door de studenten er geïntroduceerd en aan verscheidene
reunisten voorgesteld. Ik had er de geheele avond gezellig meegezeten en
gedronken, want ik had 't al gauw goed kunnen vinden en werd meer als student
dan als pedel beschouwd. Alles wat beenen had was overgekomen voor het feest
en er waren vele menschen op de kroeg en die zaten niet zooals jullie tegenwoordig,
met een jas aan, wel nee, ze zaten allemaal in hun overhemd met een lange pijp
in den mond. Toen ik weg wilde gaan, zeiden ze me, dat ze me eerst nog wat te
zeggen hadden en toen zei één van hen: “Ze hebben vandaag zooveel ezels honoris
causa laten promoveeren, nou benoemen we jou tot professor”. En sedert dien tijd
heet ik prof en beschouw ik mij zooveel als een collega van de andere professoren.’
Leiden is rijk aan typen geweest, ook aan verboemelde, waartoe de fameuze
‘ontembaren’ van omstreeks 1890 behooren, over wie we in almanakken en bij
Coops verhalen vinden. Deze ontembaren waren de tyrannen op de kroeg en fuivers
van den eersten rang. Voor groenen waren het de meest gevreesde dondertypes,
die hun het angstzweet deden uitbreken, ‘en het was bijna niet noodig, dat een der
reuzen na het ledigen van zijn glas verklaarde een gevoel in zijn muil te hebben als
'n zeemleeren lap: we keken zoowel naar hun oogen als naar hun borrels en het
smakken van een tong of het eenigszins hard neerzetten voor het lampglaasje, was
meestal voldoende om een onoplettende met een zenuwachtige haast om Arie of
Hendrik te doen schreeuwen.’
Er zijn uitdrukkingen, welke dit type student typeeren in hun blaséheid: ‘Soms
waren de ontembaren slecht geluimd en het kon wel eens gebeuren, dat Charles
of Willy, nog troonende voor 3 glazen whisky-soda, met donderende stem en rollende
oogen ons toeschreeuwde: “Ik heb dorst,” of wel: “m'n keel is als de Sahara, ik zeg
als de Sahara”. Als ze zoo waren, dan was 't oppassen, want de minste tegenspraak,
vooral op hun kracht (dit was een teer punt) kon de noodlottigste gevolgen hebben’.
‘Eens werd een jeugdig student uit de societeit verwijderd om de ongepaste bewering,
dat Janus het waarschijnlijk zou moeten afleggen tegen Homo; verschrikkelijk
oogenblik! Janus zeide niets, keek venijnig, strekte een witte vuist uit: arm en
beengespartel, twee deuren open en dicht, toen niets meer .... En kwam soms
iemand,
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De intocht van Drusus Germanicus Caesar tijdens de Utrechtsche lustrumfeesten in 1906

De oude vier van Triton wint het hoofdnummer van de Varsity in 1936
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De inauguratieplechtigheid bij het Nijmeegsch Studenten Corps in 1936
Naar een foto in het fotoarchief van N.S.C.
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moedig door de drank, hun zelfbewustheid storen en schold een hunner voor rotte
visch, dan was het: “Donder op, 't is geen portuur” en met geen paardekrachten
waren ze van hun plaats te krijgen.’
De ontembaren genoten de reputatie van onovertrefbaar te zijn in alle opzichten,
slechts in één ding waren ze niet te benijden: zooals ze zelf toegaven, liet het
discours op het examen veel te wenschen over. Na weer zoo'n mislukte conversatie
en succesloos zweetkamertje was het geraden niet in hun nabijheid te komen en
een nieuweling poogde door de achterdeur weg te sluipen vóór hem het: ‘Hier beest’
toegebulderd werd. ‘Dan was het heilige getal der kroegcommissie veel te klein om
hen in te toomen, dan vreesden ze hel noch duivel; ja - menig kroegcommissaris
voelde zich dan bang te moede: geen wonder als men weet, dat eens Willy en Janus
met een grooten aardappelzak rondsloften, met geen ander doel, dan den
commissaris, die den avond had, er in te stoppen!’ De koffievrouwtjes waren de
eenigen, die hen konden temmen, daar hadden ze respect voor en ze vloekten er
niet.
Dat deze ontembaren lang niet allen aan hun doel zijn gekomen en geen hoogen
leeftijd bereikten, begrijpt men wel. Met hen is het ras van de ouderwetsche soort,
het genus der kroegtijgers, vrijwel uitgestorven, een geslacht, dat ons te ruw lijkt,
hoewel een student altijd minder voorzichtig is dan een gewoon' mensch en een
grooter risico op ongelukken loopt; in dien tijd was de onvoorzichtigheid groot, toen
het o.m. te Utrecht een sport was in een bepaalden tijd van het jaar, de politie
verschalkend, luiken te stelen en daarvan midden in de kroeg een vuurtje te stoken
onder het motto: ‘Moorden en branden is het sieraad van den oorlog’. Slechts één
noviet is de ontembaren de baas geweest, de te Leiden algemeen bekende Theo
Himpe, die kans heeft gezien zijn zilveren jubileum als student te vieren en zich
daarna nog als arts heeft kunnen vestigen. Dat was een geboren fuifstudent, een
der zeldzamen, die als groen reeds getapt was: ‘Hij trok zich van het geschreeuw
om zich heen niet het minste aan en.consumeerde met onnavolgbaar komiek gebaar
ieder bittertje, dat hem werd aangeboden. Het was heel gek en trok dan ook spoedig
een ieders aandacht. Ook Charles en Janus, de ontembaarsten uit de ontembaren,
kwamen er aan te pas. Theo, de wonderbaarlijkste groen, verklaarde, dat het hem
zeer aangenaam was eindelijk eens met de heeren persoonlijk kennis te maken,
daar hij al zooveel van hen gehoord had; hij vond het op de kroeg allermirakelst en
koesterde het stellige voornemen een twaalftal jaartjes student te blijven .... “Je
schijnt nog al van zoo'n pierenverschrikkertje te houden”, zei Charles met een voor
hem bijzondere minzaamheid,

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

306
waarop Theo verklaarde, dat dit inderdaad het geval was en dat hij daardoor in
Breda, waar hij vandaan kwam, zich een zekere vermaardheid verworven had. “Dan
moet je er ook aan gelooven, vader”, zeiden Charles en Janus tegelijk, “kom hier
en ga zitten!”’ En het drietal nam plaats aan een apart tafeltje bij het raam, in stoelen,
die voor een groen anders verboden waren. De ontembaren drinken er dan eerst
drie om ‘egaliter gelijk’ te komen en Arie kon hollen om de glazen gevuld te houden.
De heele soos kwam er bij en zag, hoe Theo onverstoorbaar zijn glaasjes achterover
sloeg. Bij het achtste bood hij ook een rondje aan, wat als hooge uitzondering werd
geaccepteerd. Weldra werden nu de ontembaren rood, de eene schoof geruischloos
weg en de ander viel in hoorbaren slaap, terwijl Theo glimlachend zei: ‘Kom, kom,
is de man een kind geworden?’ Charles kon nog juist een van zijn hoogstaande
phrasen er uit brengen: ‘Mijn keel is als de Sahara, ik zeg als de Sahara, een
whisky-soda met zes spiegeleieren met ham’. Daarmee was het uit, maar de
overwinnaar nam voor het eten nog een bittertje.
Van dezen Himpe weet heel Leiden nog de ongelooflijkste moppen te verhalen,
een verzameling van wat daar en elders uitgehaald kan zijn en op rekening van
deze legendarische figuur staat. Himpe deed ongeveer vier jaar over een examen
en zei dan trots, dat hij weer was overgegaan. Heele generaties hebben hem gekend,
steeds dikker wordend en altijd vroolijk. Zijn vestiging als arts - den alom bekenden
naam met groote letters en heel klein daaronder het woordje arts (als er dan nog
iemand komt, moet-ie 't zelf maar weten!) - heeft hij niet lang overleefd. Een heel
andere figuur was de robuste Utrechtsche eeuwige student Frits Coers, die als
groot-Nederlandsch idealist en verzamelaar van liederen, die hij niet alleen
bijeenbracht, doch ook deed zingen, voor wien we nog een betere plaats in dit boek
reserveeren.
In die tijden waren meer zotheden mogelijk dan nu. In een maskeradepak met
rokjas trok wel eens een stel Leidenaars naar Den Haag om daar den boel op stelten
te zetten, en bij de terugkeer van zoo'n stel in den vroegen morgen photografeerde
Kiek aan den Stationsweg te Leiden de verfomfaaide costuums naast vaste attributen
als ladder, emmer en geit, symbolen van groote beteekenis. Het was toen ook
gewoonte dan nog eerst een ontbijt te halen in Voorschoten, als men nog niet naar
bed wilde. De kostschool Noorthey, die daar stond, werd nu en dan bestormd door
degenen, die een plotseling heimwee naar dit instituut voelden opkomen; kruiwagens
en dergelijke voorwerpen moesten dan als zegeteekenen mee, tot de politie ze op
Minerva weer terughaalde.
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Bij de zotheden van dien tijd sluiten scènes aan in den trant van het Io Vivat vóór
me

elk concert, waarover we vroeger spraken. De gevierde M Ségoud-Webèr
vertoonde te Leiden de Phèdre, toen een acrobaat van het schellinkje langs
balustrades en zuilen over de hoofden naar de stalles zweefde, om vandaar uit
meteen op straat gekeild te worden. 't Was een weddenschap! Daardoor
aangetrokken ging een promotievierder ook boven zitten en staarde philosofeerend
naar de gaskroon, dacht aan zijn succes met ringwerpen op de kermis en .... eenige
seconden later lag het vettige hoedje te smeulen op een gaskousje, zoodat de
voorstelling om den stank afgelast moest worden, In een feestroes staken eens
eenige Leidenaars vuurwerk op de kast af en zij amuseerden zich bijzonder met
vuurpijlen; één daarvan vloog een raam aan de overzij binnen en het heele huis
brandde af. De schuldige kreeg een maand en de kosten. De bewuste jongeling
ontmoette toevallig eenigen tijd later den gedupeerden eigenaar, stond onverwacht
tegenover hem, haalde doodbedaard een sigaret uit zijn koker en zei: ‘Zeg vent,
heb jij soms nog wat vuur van dien.brand over? Ik heb er genoeg voor betaald.’ Het
jongmensch stak werkelijk bij den verbouwereerden man aan. Dat was ook een
houding; maar zelfs de Leidenaars vonden het toch wel wat al te bar.
Van zitten gesproken, één der ontembaren had in den schouwburg
meeningsverschil met den inspecteur van politie, wat op een robbertje vechten
uitliep. Ieder maakte ruim baan en 't werd een duwen, stompen en trekken, tot de
balconrand het begaf en beide kemphanen met het stucwerk van de balustrade
naar beneden rolden op een theedrinkende familie. De ontembare kreeg een maand,
zat in Scheveningen en werd klokslag op tijd in rijjool met tien landauers opgehaald
om griezelverhalen te komen vertellen op zijn vaste plaats in Minerva. 't Was
dezelfde, die in Duitschland een Bierkommerz bezocht met een koffer met vier
flesschen Bols bij zich, daarmee revanche nam voor een nederlaag op den bieravond
en dan triomphantelijk telegrapheerde: ‘Gisteravond kleine nederlaag door bier,
heden schitterende overwinning door Bols. Drie mofjes lijk. Charles
opperbevelhebber.’
De moppen zijn aardig om te vertellen achter de bittertafel, ze toonen echter een
mentaliteit bij een - hoewel klein - deel van het toenmalige studentendom, dat in
den dagelijkschen omgang veel minder romantisch was en zeker op den weg naar
het succes ernstige hinderpalen ontmoette, doch 't alleen tot getaptheid bracht. Zelfs
tegenover de professoren uit zich deze mentaliteit als de wijsheid in de kan raakt,
want de vroeger vermelde vrijmoedigheden bij serenades zijn op het einde der 19e
eeuw
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niet geheel verdwenen. Nog in 1908 werd te Groningen een serenade aan eenige
nieuwe professoren in café Waterloo een slag bij Waterloo, een ruwe zuippartij.
En een der studentenliedjes uit ‘Rotte Blâren’ (1905) zingt in dezen trant:
‘Geniet maar vrij, meneeren! als de reine egoïst.
Stopt vol je maag met whisky, bier en wijn
Geeft hoog op van je recht, precies of je 't nog niet wist,
dat 't een voorrecht is om Jan Student te zijn;
eet vrij je ommeletje en je broodje caviaar,
en 't eitje, dat de kieviet voor je leit;
maar denkt eens om de kok en om de sombre heldenschaar
in de sousterreinen van de Sociëteit.’

Er klinkt hier een sentimenteel vaag gevoel voor de keerzijde der medaille in door,
maar niettemin moet de oppasser zeggen:
‘Ik ween om de stedenten, mehair,
van thans; wat een saaie gebruike,
wat een verschil met die van weleer:
diè wisten jolijt te gebruike!
Dat was maar fuive steeds, toujours;
kwam je 's morgens op derlui kamer,
ze lagen as bleie over de vloer,
toen waren ze nog voornamer.’

Och, 't is het luchtige cabaret-genre, op café-chantant gezongen, niet de volle
werkelijkheid weergevend, maar we kunnen 't combineeren met vroeger verhaalde
wetenswaardigheden en zien er een uitstervend ras in weerspiegeld. Rotte Blâren
fungeeren als De Profundis en vandaar een tikje weemoed er in, een doffe
melancholie en een korreltje zelfverwijt. Wat de student nu gaat schrijven - als 't
doorvoeld is tenminste - wordt werkelijk weer een melancholiek verlangen, hij is
weer minneziek en schrijft het genre, waarmee elke beginneling nòg steeds de
redacties overstroomt. En dan is hij reddeloos droefgeestig en neemt daarmee
zichzelf in 't ootje. Zoo dicht een Amsterdammer:
‘Ik voel me zoo lekker melankoliek de hemel rondom me is grijs,
vaalzwart kleurt de rook van een verre fabriek,
uit een huis sloomt een eenzame wijs.
Ik slenter in sombere mijmerij,
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veel menschen komen haastig gegaan,
een enk'le mat blozende vrouw glijdt voorbij die zie ik droefgeestig aan,
en dan - dan glimlach ik eventjes zwak,
omdat ik vaag vermoed,
dat ik mezelf en de menschen verlak,
maar die melankolie is zoo goed. -’

Er is de geest van sentiment tot sentimentaliteit toe, maar een, die zich tegen zichzelf
tracht te wapenen door een glimlach met cynisme vermengd. Tot die soort hooren
de ‘Ploerterijtjes’, die Tjebbo Franken in 1905 in Propria Cures begon en later
bundelde tot ‘Studentenhaver’, schetsen van motregen, landerig cynisch met sterke
accoorden, maar met paprika gekruid, hier en daar met een erotiek, die den moreelen
kater naar binnen jaagt, en toch naar het echte mooie blijft verlangen, met een
weemoed, doordringend van leegte en eenzaamheid, die vijftien jaar eerder de
Delftsche Stemmen ook wel vertoonden, 't Zwenkt tusschen twee werelden, die van
armoede en verantwoordelijkheidsgevoel leidt naar onmaatschappelijkheid, overdaad
en wreede hardvochtigheid, die het leven afroomt zonder er zich om te bekommeren,
wat de gevolgen zullen zijn, ook voor anderen. Het is de stemming uit de
kenteringsjaren, waaruit de vernieuwing voortkomt, die nog onze aandacht zal
vragen, terwijl de toestanden als hierboven een klein plaatsje in den hoek
toegewezen krijgen. Vroeger kwam het gros uit één bepaalden kring, die zich niet
onderscheidde door ruimen blik en meeleven met anderen en waarin vooroordeelen
en onmaatschappelijkheid als een welig gewas van onkruid stonden. Nu zijn er
pogingen om uit te wieden wat het nieuw gezaaide zou verstikken.
Niet alleen de individu staat op een keerpunt, ook de organisatie, maar de
traagheid van de individu verhindert haar zich voldoende aan te passen. We stuiten
daarbij op oude tegenstellingen tusschen aristocraten en democraten, op het
groenwezen, op het kostenvraagstuk, op afzijdig houden van de maatschappij, stuk
voor stuk vraagstukken, die niet fonkelnieuw meer zijn, doch alle acuut worden nu
de nieuwe tijd zich baan gaat breken en vooral het aantal der studenten met
duizenden aangroeit, grootendeels uit kringen, die vroeger om financieele redenen
geen zonen ter academie zonden, en deze versterken het leger der ‘democraten’
in en buiten de corpora, die wel gezelligheid, maar geen geest van ontembaren
vragen en bevrediging zoeken voor hun belangstelling voor de nooden van den tijd.
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Erger dan ooit tevoren heerscht dan de afscheidingswoede met eigen clubs en
societeitje - we wezen reeds op dergelijke verschijnselen hier en daar - meer dan
vroeger steekt de kliek met bijloop naast de overigen af, ‘steeds vieren, in het begin
van October, konkelarij en exclusivisme hoogtij’.
‘En die vent op dien stoel,
met dat hongerig smoel,
die daar juist aan zijn houtsnip smulde?
Ajàsses, die màn,
praet me daer niet van,
hij studeert van duizend gulde!’

Die man met zijn houtsnip in plaats van ham en spiegeleieren was ‘obscuur’, zat
niet in dure clubs, bracht met moeite zijn contributie bijeen en bleef bij den
hoofdelijken omslag steken. En ziedaar weer het probleem: het corps met zijn mores
en grootsche praestaties wordt te luxueus en te duur, moet een zwenking maken,
maar doet 't niet of niet bijtijds.
Te Utrecht werd veel gereden ‘in het groot’ en ‘in het klein’, er bloeide een tijdlang
een sjeesclub, die in de tachtiger en negentiger jaren jaarlijks een groote rijpartij
hield, eerst met sjeezen, later met tilburys en coureuses. Den dies der academie
vierde het corps met een grooten tocht met vaandels en banieren op de wagens.
Allerlei soort rijtuigen verschenen daarbij in volgorde door loting bepaald, doch met
den Senaat voorop. Deze rijpartij werd in 1890 definitief op 22 Mei geplaatst. Van
vóór 1864 reeds dateert de rijpartij na de installatie der corpsleden, dit was de kleine,
die wegens geringe deelname soms uitviel en in 1912 met de groote werd
samengesmolten om de kosten voor eerstejaars te verminderen. Het jaar daarop
reed men, als om revanche te nemen, uit met veertien zesspannen. Ook Delft reed
op den dies, hield ‘caroussel’, gecostumeerde rijjool, bood den Senaat een eerewacht
aan en besloot met collation (de opvolgster der ontgroenpartij) en café chantant.
Groningen organiseerde tusschen 1880 en 1890 gecostumeerde rijpartijen, die met
dronkemanspartijen eindigden. Dat waren alle interessante mores, maar ook zaken,
die het mèt de maskerades, mèt kroegkosten, mèt lidmaatschap van
subvereenigingen, mèt de serenades, mèt groenentooneel of revue - dat overal
omstreeks 1880 opkomt en met tomaten- en erwtenbombardementen wordt beloond
- mèt sterk opgedreven diners en wat daarbij komt (niet te vergeten het en masse
breken van glaswerk) en de inauguratiekosten tot over de
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honderd gulden per man, bijdrage voor de feestkas, hoofdelijke omslag,
societeitsentree en contributie, clubinauguratie, mèt contributies, enz. voor velen
onmogelijk maakten een volledig corpslid te zijn.
Contributie en entree zijn niet het grootste deel der kosten, doch ook die gaan
meetellen. Oorspronkelijk bestonden de inkomsten der Corpora in entree, boeten,
en ontvangsten voor bullen, desnoods aan te vullen met een hoofdelijken omslag.
Groningen bijv. voerde eerst in 1860 contributie in (20 gulden); 25 tot 35 gulden
wordt dan weldra gebruik met 50 gulden entree en daarbij beloopen alleen de
officieele uitgaven van groenenboekje en wet tot tooneel toe meer dan honderd
gulden. Daarbij komt nog het kroeglidmaatschap met entree, dat bij één der corpora
zelfs tot resp. 50 en 25 gulden werd opgevoerd en bijv. te Utrecht van ƒ 6.- in 1816
steeg tot ƒ 60.- in 1921; en dan eischt iedere club een bedrag. Eerst na den oorlog,
en vooral in de crisisjaren is men er toe overgegaan de meeste verplichte uitgaven
af te schaffen en andere te reduceeren.
Het ambt van senator was slechts voor enkelen bereikbaar, eerstens omdat de
overigen de noodige bestuurderskwaliteiten en spreektalenten misten, maar ook
omdat niet iedereen zich de weelde kon veroorloven om practisch een jaar zijn
studie in den steek te laten en tal van representatieve uitgaven te doen uit eigen
zak. Groningen was daarin tegemoet gekomen en stelde in 1843 een bedrag van
75 gulden voor verteeringen disponibel, dat in 1870 een tegemoetkoming van 100
gulden zonder meer werd. Te Utrecht werd in 1882 een voorstel gedaan om
receptiekosten te vergoeden, dat verworpen werd. Delft, dat 't meest democratisch
was, trok in 1899 als toelage voor den senaat 2000 gulden uit, maar moest daartoe
de contributie van 10 tot 15 gulden verhoogen.
Men ziet uit het laatste ongeveer, op welke kosten een ambt minimaal kwam te
staan in een niet al te luxueus corps en uit deze enkele gegevens is het wel duidelijk,
waarom er altijd weer tegenstellingen tusschen senaat en corps waar te nemen
vielen, welke tegenstellingen moesten samenvallen met die van aristocraten en
democraten, zooals men ze in de wandeling noemde, waarbij men echter niet moet
denken, dat de laatsten zonder geld op zak aan de academie rondliepen.
Het is duidelijk, dat om het corps een financieele barrière lag, die relatief steeds
meer studenten er buiten hield, al trachtten velen ook ook dit bezwaar te maskeeren
met afkeer van het groenwezen. Omstreeks 1875 begint de tijd, dat het corps niet
meer de vereeniging van allen is; daarvoor waren enkelingen afzijdig gebleven om
ruzie of bijzondere redenen, nu groeit hun aantal en onder degenen, die wel de
barrière
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overschrijden, blijven velen buiten het eigenlijk corpsleven om de hooge kosten, die
aan clubinauguraties, diners, verkleedpartijen enz. vastzitten. Te Leiden stond even
na 1900 de helft buiten het corps, te Utrecht ging het precies hetzelfde en de
meerderheid buiten groeide tot een overgroote. Te Amsterdam beliep het aantal
varkens omstreeks 1885 reeds ongeveer 55 %; slechts Delft en Groningen stonden
er beter voor door meer aan de bezwaren tegemoet te komen. Overigens moeten
we met nadruk opmerken, dat de corpora niet absoluut in ledental achteruitgingen,
doch vrijwel stabiel bleven en op een vasten kring konden rekenen.
Bij de niet-leden is een percentage, dat principieel nihilist is en op geen enkele
voorwaarde in een corps te halen, een andere groep is het nieuwe verschijnsel van
den spoorstudent, die zich ook niet dikwijls laat vangen, tenzij soms in eigen stad
(Den Haag!). Dat bleek toen èn de goedkoope èn de confessioneele vereenigingen
werden opgericht en deze slechts een deel der nihilisten konden opvangen. De
eerste pogingen om losloopende studenten te vereenigen vallen in de tachtiger
jaren, de tijd van ‘Het Bond’. Te Utrecht verschijnt in 1884 de eerste na voorafgaande
pogingen om in sportclubs en andere gezelschappen bevrediging te vinden. De
professoren waren zeer ontsticht over deze concurrentie voor het corps en voelden
er niets voor den mededinger te erkennen en tot macht te laten komen; eenige
hoogleeraren, oud-leden van het corps, poogden derhalve den senaat te bewegen
tot medewerking om de bezwaren der Bondsleden weg te nemen, doch oogstten
als dank ketelmuziek. Toch ging de corpsvergadering op de zaak in en deed drie
afgevaardigden kiezen om met het Bond te onderhandelen, met behulp der
professoren werd een fusie tot stand gebracht; op papier althans waren de bezwaren
weggenomen en in 1885 was de eenheid hersteld.
Dan volgt Amsterdam met een bond, die van 1885 tot 1903 heeft bestaan. Deze
begon met 150 leden op een maximum contributie van 10 gulden, en 2 gulden entree
plus 2 gulden voor een reuniefonds zonder eenige verdere kosten (het A.S.C, had
5 gulden contributie, 20 gulden entree, 2 gulden voor reuniefonds en hoofdelijke
omslagen, extra betaling voor disputen, corso, enz.). Als voorloopers konden hier
P.A.L.L.A.S. en de gymnastiekclub Lysander genoemd worden (resp. 1881 en 1884).
Hier kwamen de ontevredenen bijeen, die zich te ‘flink’ achtten om zich in den
groentijd te laten donderen, de kosten zich niet konden of wilden getroosten en zij,
die niets van de kliek moesten hebben, volgens Wierdels (die in Difficiles Nugae
den Bond bestreed) ook
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zij, ‘die na korte kennismaking met het A.S.C. liever in een klein stadje de eersten
wilden zijn, dan in Rome de tweeden’; zijn tegenstanders, Hofstede was hun
woordvoerder, merkten evenwel op, dat de groepen corpsleden elkaar volkomen
negeerden ‘en zelfs de zeer goedkoope hoofdgroet onthoudt men elkaar dikwijls’,
waaruit blijkt, dat de geest verre van goed was.
Corps en Bond stonden als kat en hond tegenover elkaar, beide wantrouwig
elkander in het oog houdend met nijdige snauwen en blaffen, en ze bestookten
elkaar met grootere en kleinere hatelijkheden, hetgeen door het volgende afdoende
te demonstreeren is: In 1886 opende de A.S.B, de societeit S.A.L.V.E. op den
Vijgendam ('t A.S.C. huisde toen aan de stille zijde van het Rokin). Bij die gelegenheid
hield de Bond een rijjool en ingevolge politievoorschrift werden de landauers op het
Rokin opgesteld, ook voor de deur van N.I.A., waarvan de leden op wraak zonnen
en zij kregen een idee: ‘Terwijl het tweede rijtuig met de vier’, vertelt Wierdels, ‘van
de stille zijde van 't Rokin, langs het oude Beurspleintje, bewoog naar den levendigen
Rokin-kant, zag men plotseling in den stoet een landauer meêrijden, die ten nadeele
van den A.S.B, den spot verwekte der menigte. In die koets waren vier mannen
gezeten met bijzonder sprekende baliekluivers-tronies. Twee daarvan hielden op
lange staken varkenskoppen in natura omhoog. Een derde droeg een wit houten
bord, waarop met de woorden “Collegium Porcorum” beweerd werd, dat die vier
personen het bestuur van den A.S.B, voorstelden. En de vierde strooide biljetten
onder het verbaasde publiek’.
Het bewuste biljet luidde als volgt: ‘H.H. Veekoopers en Varkensslagers wordt
medegedeeld, dat heden in rijtuigen een extra fijne collectie Varkens zal worden
rondgeleid. Keuring hedenavond te 11 uren, Vijgendam. De Amsterdamsche burgerij
wordt gewaarschuwd dit bespottelijk rondrijden slechts als namaak der gewone
Studenten rijjolen te beschouwen’. Het Amsterdamsche publiek heeft nooit veel
belangstelling voor studentenfeesten getoond, doch men zal gemakkelijk aannemen,
dat ditmaal de rijtoer in het brandpunt der belangstelling stond!
Deze mop, als men het zoo wil noemen, typeert de verhoudingen. Het Corps zag
den Bond als blijvende concurrent, want waren tot dan toe alle nevenvereenigingen
ontstaan door afscheiding en werkelijke mededingers, maar gelijken, met wie de
fusie mogelijk was, nu was er een nieuw verschijnsel, een vereeniging, die wel een
ander terrein bestreek dan het A.S.C., doch een, die aan den zelfkant zieltjes won
om ze niet meer af te staan, en daaraan moesten de trage geesten nog wennen.
Nu putte men het hersenvermogen uit om over en weer venijnig-
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Feestplaat, in 1886 uitgegeven bij het éénjarig bestaan van den Amsterdamschen
Studentenbond
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heden onder de rubriek Varia in de almanakken te bedenken en zelfs in dagbladen,
die niets met studentenzaken te maken hebben, bestreed men elkaar. Onder den
genoemden kop schreef de A.S.C.-almanak: ‘Op sommige Io Vivat zingende
academici “Knort zoo niet, varkens; uwe dierlijke tonen worden bij 't heilige lied niet
geduld”’; ‘Op nieuwe leden in den Bond “De zeug heit ebigd”’; enz. Ook de
hoogleeraren moesten nog aan den nieuwen toestand wennen, de academische
Senaat weigerde althans na het derde jaar nog erkenning, noodigde den Bond niet
uit officieel de Rectoraatsoverdracht bij te wonen, eischte eerst bewijzen van
duurzaamheid, alvorens hem op gelijken voet te behandelen. De Senaat achtte
immers het A.S.C. voldoende als vertegenwoordiging der studenten. De varkensbond
werd beschouwd als een indringerige parvenu en zag zich verstoken van die kleine
rechten en uiterlijkheden, waaraan de student o zoo veel waarde hecht. Eerst in
1891 werd de Bond officieel erkend, doch ging toen weldra achteruit, gaf in 1897
geen almanak meer uit, dan nog wel eens samen met Utrecht, om in 1903 het restant
der leden in het A.S.C, te doen opgaan.
De bonden zijn blijkbaar hun tijd vooruit geweest en vooral bezaten zij niet de
attractie van de overoude corpora, die toch steeds de eerste plaats bleven innemen
en overlieten al wat zich niet gemakkelijk in een vereeniging liet vangen. Te
Groningen werd in 1892 de Bond Concordia Vincit Mundum opgericht, Utrecht kende
sinds 1895 weer zoo'n vereeniging onder de zinspreuk ‘Spectemur Agendo’ met
eigen blad en societeit, maar geen dier bonden had een bloeiend bestaan.
Inmiddels werden hier en daar pogingen gedáan om de corpora aan te passen
aan de eischen van den nieuwen tijd en ze in plaats van de gezelligheid meer een
utliteitskarakter te geven of beide te combineeren. Te Amsterdam, waar nooit de
echte spirit gevonden werd, stelde men voor den groentijd geheel af te schaffen en
de inmiddels sterk gestegen contributie (ƒ 12.50 en ƒ 30.- entree) drastisch te
verlagen. Dat kwam er niet zoo spoedig door, maar men zag in, dat een slechts ¼
der studenten omvattend corps iets moest doen. Al vóór 1900 kwamen de
faculteitsvereenigingen tot stand en ze werden nu (1901) vereenigd tot de
Amsterdamsche Studenten Vereeniging, zuiver utilitair voor jaarboekje en lezingen
zorgend en vrijwel allen omvattend en met een contributie van ƒ 1.50. Het A.S.C,
ging nu over fusie onderhandelen en werd tenslotte een groote utiliteitsvereeniging
met afzonderlijke gezelligheidsleden op ƒ 4.- contributie, die alleen voor lidmaatschap
der disputen een groentijd moesten doormaken. Dergelijke faculteitsvereenigingen
bestonden ook elders, doch niet overal zoo met het corps ver-
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bonden. Toch was degene, die gezelligheid zocht zonder groentijd en hooge kosten,
nergens veel verder gekomen en zoo komt de tijd van de Unitates, in 1911 U.S.A.
te Amsterdam, in hetzelfde jaar de Unitas Studiosorum Rheno-Traiectina te Utrecht,
dan Iungantur Gaudia Musis te Leiden enz.
Afzonderlijk gaan zich ook de confessioneele vereenigingen vormen, de
katholieken het eerst, hoewel velen van hen in de corpora zaten en tot de
voorvechters behoorden (Wierdels bijv.). Amsterdam had in 1873 reeds een
Katholieke debatingclub, de Petrus-vereeniging, onder leiding van een Jezuiet; in
1881 ontstond Geloof en Wetenschap, hoofdzakelijk door studenten gevormd, een
voorbeeld door Leiden in 1893 nagevolgd. De ‘achtbare burgers’ verdroegen zich
echter te weinig met het jeugdige element en zoo komt in 1896 St. Thomas tot stand.
Te Utrecht is inmiddels een naamloos leesgezelschap in 1889 omgezet in Veritas,
te Leiden ontstaat in 1893 Sanctus Augustinus, te Groningen Albertus Magnus in
1896, te Delft St. Virgilius in 1898; later volgen Wageningen (St. Xaverius 1910),
Rotterdam (St. Laurentius 1914), terwijl te Nijmegen en Tilburg de corpora Carolus
Magnus en St. Olof natuurlijk geheel confessioneel zijn. Al deze vereenigingen
hebben uiteraard hun disputen en sportafdeelingen, maar ook hun lezingen en ander
ernstig werk, doen veel sociaal werk en treden daarmee ook naar buiten op. Het
zou evenwel veel te ver voeren op beginsel en toepassing daarvan hier verder in
te gaan; hoofdzaak is op te merken, dat de genoemde vereenigingen tegelijk
gezelligheid en utiliteit beoogen, doch ook niet allen opvangen: met name
spoorstudenten en alle religieusen bleven afzijdig.
Nog meer nadruk legt de Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging, die in
1896 werd opgericht als interacademiale met onderafdeelingen, en in de doelstelling
als hoofdzaken vermeldde: ‘a. Elkander op te bouwen in het geloof, b. zoowel door
wetenschappelijke als door andere vereenigingen onder studenten, eene actieve
belangstelling te bevorderen in de zaak des Heeren op elk gebied .... c. in de
studentenwereld te getuigen van Jezus Christus.’ Het oude Utrechtsche dispuut
Eltheto (van 1846), dat als een voorlooper kan worden beschouwd, werd in deze
N.C.S.V. opgenomen; men werkt er vooral met lezingen, bijbelkringen, conferenties
en jongenskampementen. Tenslotte moeten we nog noemen de Societas
Studiosorum Reformatorum, waarvoor in 1886 door eenige Leidsche en
Amsterdamsche studenten de grondslag werd gelegd en waarvan de Vrije natuurlijk
de hoofdzetel vormt; en eindelijk de vereeniging der Vrijzinnig Christelijken, de
V.C.S.B.
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Deze confessioneele vereenigingen vormden geen probleem voor de corpora, het
lidmaatschap van beide vereenigingen kon gecombineerd worden en dat gebeurde
ook vaak. Heel anders stond het ten opzichte der meisjes-studenten. De eerste
studente was Aletta Jacobs, die in in 1871 zonder staatsexamen door bemiddeling
van Thorbecke te Groningen toegelaten werd (op het Gymnasium kwam nog geen
meisje). In 1876 vinden we haar te Amsterdam om haar studiën te voltooien, de
‘juffrouw in 't stemmig zwart’, die zich kon ‘verheugen over veel nieuwsgierighedens’.
En de lezer verwacht misschien een verhaal van drama's, van verzet tegen het
feminisme, van ruw optreden tegen en uitstooting van deze eerste vrouw aan de
academie en de navolgsters van deze pioniere. Niets van dat al! De Amsterdamsche
almanak reageerde even:
‘De geleerden in vroeger jaren
Zagen studenten nooit bij paren,
Totdat men voor een jaar of tien,
Ook wijfjes van dat soort heeft gezien.
Nochtans, al behoort een wijfjesstudent nog tot zeldzaamheên,
Bij ons aan 't Athenaeum studeert er toch een.’

Dit is een uiting van naieve goedmoedigheid; de meisjes werden alle uitstekend
ontvangen, maar zij waren dan ook zelf verstandige vrouwen, die het aan anderen
overlieten opzienbarende theorieën te verkondigen en genoegen namen met de
plaats, die haar werd gelaten. En zoo zijn er geen schokkende gebeurtenissen te
verhalen uit de eerste decennia.
De moeilijkheden komen eerst circa 1900, als de vraag wordt opgeworpen, of
meisjes corpslid kunnen worden en bijna had Groningen - dat het meest aan meisjes
gewend was - de vraag bevestigend beantwoord; de ‘dames-studenten’ deden
echter beter niet te wachten tot de heeren gunstig zouden beschikken en richtten
eigen vereenigingen op, die zoo tegen 1900 ontstonden en de dames degelijk
bezighielden met lezingen in eigen kring en weinig naar buiten van zich deden
hooren. Amsterdam's corps zocht het eerst contact; bij een enquête bleken de
meisjes allen op één na voor een fusie, de jongens waren evenwel minder
enthousiast en hier en daar mompelde er een iets van: ‘Treurig genoeg, dat er
vrouwen studeeren’ en ‘moeilijk te definieeren wezens van een derde geslacht’.
Propria Cures had in 1900 al een redactrice gehad en opende een Dames-rubriek,
zij het een ietwat spottende om de meisjes uit haar tent te lokken en tot het schrijven
aan te zetten (de hoffelijkheid werd minder naarmate er meer meisjes stu-

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

318

Kroegjool op de Kattenkroeg
Spotprent op een club van vrouwelijke studenten
Naar een teekening in Propria Cures, jaargang XIII (1903) blz. 333

Spotprent op de toelating van vrouwelijke studenten in het Amsterdamsch Studenten Corps
in 1903
Naar een teekening, in het bezit van Mevrouw H. Brouwer-Fromman te Amsterdam
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deerden). 1903 bracht te Amsterdam de oplossing: de A.V.S.V. werd als
corpsgezelschap erkend en meteen werd een senatrix in het bestuur gekozen tot
allergrootsten schrik van sommige conservatieve corpora, die zich nu voor de
moeilijkheid gesteld zagen een vrouw als afgevaardigde op hun mannenkroeg te
ontmoeten en te moeten toelaten! De Amsterdamsche daad was iets ongehoords!
En eigenlijk was de stap ook een ietsje te groot geweest: de senatrix ondervond
weldra de bezwaren van het vergaderen op de kroeg en sinds 1919 verscheen geen
meisje meer in den senaat; samenwerking was heel goed mogelijk bij tooneel en
zang, maar overigens moest ieder zijn eigen gezelschappen hebben. In de praktijk
werd daardoor de situatie dezelfde als in die plaatsen, waar een afzonderlijk
meisjescorps werd gevormd, geheel los van dat der mannelijke collega's, met enkele
gemeenschappelijke subvereenigingen zooals bijv. bij Magna Pete te Groningen.
Bij Unitas en confessioneele vereenigingen daarentegen is de gemengde vereeniging
wel mogelijk gebleken.

Dies-fakkeloptocht van het Rotterdamsch Studenten Corps op 7 November 1919
Naar een teekening in den almanak van het R.S.C, voor het jaar 1920
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Het groenwezen
Het gebruik van het ontgroenen is altijd een steen des aanstoots geweest voor
niet-studenten en heeft zelfs in eigen kring meermalen tot verzet aanleiding gegeven,
waarvan we reeds voorbeelden zagen; omstreeks 1900 worden nu de aanvallen
krachtiger en veelvuldiger, buitenstaanders - die ook eenig recht van spreken hebben,
omdat hun zonen den groentijd moeten doormaken - gaan zich met het groenwezen
bemoeien en constateeren ernstige misbruiken, ingeslopen op het einde der 19e
eeuw.
Onder den groentijd verstaan we in dezen tijd een periode van gedwongen
kennismaking van den novitius, het candidaat-lid, met de corpsleden, en wel een
kennismaking op voet van ongelijkheid, waarbij de noviet onderworpenheid moet
toonen, de bevelen van ieder corpslid moet opvolgen en zijn persoonlijke vrijheid
prijsgeven. Reglementen en mores leggen in het algemeen den groen de verplichting
op om te verschijnen op adressen, welke in zijn groenenboekje worden genoteerd,
op de societeit te komen op de uren, waarop hem dit bevolen is en op andere tijden
ver uit de buurt te blijven, hij mag de stad niet verlaten, behalve 's Zondags, en dient
zich overal te vertoonen in de kleeding, welke het groenenreglement hem voorschrijft
om aldus uiterlijk gekenmerkt te zijn. De groen is nu nl. - in tegenstelling met vroeger
- verplicht zich precies aan opgegeven tijden te houden en krijgt de kans niet meer
om ergens uit te knijpen, en daartoe helpen de uiterlijke kenteekenen mee, welke
hierin bestaan, dat het groen, zoo lang het novitiaat duurt, een oud pak draagt, een
laag boordje met zwart dasje om den hals heeft en geheel kaal geknipt rondloopt.
Zijn glimmend gladde schedel en de lichtelijk armoedige plunje onderscheiden eiken
groen afdoende van het corpslid, dat zich gaarne met zwier kleedt.
In den groentijd van omtrent 1900 is de noviet een wezen van lageren rang, dat
in den regel op den grond moet zitten en hij is onderworpen aan het zoogenaamde
donderen, een plaatselijk verschillend systeem van bewerkingen, plagerijen en
kwellingen, die er alle op gericht zijn den groen zijn volstrekte minderwaardigheid
te doen gevoelen tegen-
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Leden van de Dames Studenten Debating- en Wandelclub te Groningen in 1897, de
voorloopster van het in 1898 als eerste vrouwelijke studentenvereeniging aldaar opgerichte
Magna Pete

Afkondiging van mededeelingen voor de eetbarak in het jaarlijksche studentenkamp der
Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging aan de Waschkolk te Nunspeet
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Groep van het groenentheather te Leiden in 1915

Installatie-diner van den nieuwen Grootmeester en de Ridderen van het Rotterdamsch
corpsgezelschap Het Hooghoedenveem in November 1938
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over den student. Bij dit donderen moet onderscheid worden gemaakt tusschen
physiek en moreel donderen, beide ten deele in de corpswetten aan banden gelegd
en verder hoofdzakelijk door de mos bepaald, een mos, die zich gewoonlijk niet aan
wetten stoort. Onder het physiek donderen verstaat men dan een serie door de
mores bepaalde handelingen, waardoor de groen zich lichamelijk de mindere moet
voelen, als het ware de slaaf wordt van de corpsleden, en soms mishandelingen
ondergaat, waartoe het op den grond zitten voor de voeten van den donderaar als
het ware aanleiding geeft. Sommige corpswetten verboden wel uitdrukkelijk iedere
mishandeling, doch in weerwil daarvan was het gebruik, dat de groen bij een sullige
houding of dwaze antwoorden, glazen bier over het hoofd kreeg en geschopt werd,
spuitwater werd hem in het gezicht gespoten en ernstige verwondingen kwamen in
het eerste decennium dezer eeuw helaas meer dan eens voor, te meer wijl de
donderaar dikwijls door alcoholgebruik zijn bezinning verloren had en meende zich
alles te kunnen permitteeren. Sportminnende donderaars onderzochten wie een
aanwinst kon zijn voor hun vereeniging en lieten daartoe novieten tegen elkaar
vechten of gooiden zwemmers in het water, bij andere gelegenheden werden groenen
van trappen afgeduwd tusschen een rij opgeheven vuisten door of moesten zij over
schuingeplaatste, met zeep besmeerde tafels glijden, gebruiken, die op donderjolen
en brulavonden in eere werden gehouden.
Moreel donderen bestond in het voeren van gesprekken in den vorm van een
examen, waarin de groen aan den tand gevoeld werd over zijn kennis van allerlei
zaken, van de meest gewone schoolwetenschap af tot sexueele kwesties toe.
Ondervraagd in een kleinen kring van studenten werd hij uitgenoodigd over
verschillende vraagstukken zijn meening te uiten, waartoe hij gewoonlijk niet in staat
was, omdat hij in zijn schooljaren niet diep had nagedacht over de dingen, die hem
nu werden voorgehouden, en had hij een meening, dan was die niet verkregen door
zelf na te denken en de groen zat met den mond vol tanden, wanneer hem terstond
naar argumenten werd gevraagd of zijn meening botweg dwaas werd genoemd.
Versch van gymnasium of H.B.S. ontbrak het hem aan oorspronkelijke denkbeelden,
ontbrak het hem aan een goede motiveering en het moreel donderen was er op
ingesteld den groen dit te doen gevoelen. Tegenover zijn meening werden
argumenten aangevoerd, desnoods drogredenen, die hij door zijn gebrek aan
onderscheidingsvermogen niet kon weerleggen, zijn van huis meegebrachte opinie
raakte aan het wankelen, hem werd duidelijk gemaakt,
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hoe weinig hij nog wist, hoe slecht zijn opinie tot dan toe gefundeerd was en welk
een onzuiver begrip van goed en kwaad hij had. Zoo vernederden de donderaars
zonder een hand uit te steken den noviet, deden hem zijn minderwaardigheid
gevoelen en kwelden hem meer dan physiek donderen kon doen om van het pedante
schooljochie een bescheiden eerstejaars te maken, die gebruiken en mentaliteit
van ouderen zou respecteeren.
Het systeem van donderen, dat den groentijd circa 1900 overheerschte, werd niet
overal met dezelfde rigueur toegepast, doch kon overal gemakkelijk tot excessen
leiden ondanks wetten om die te voorkomen, en uitspattingen vallen er dan ook
werkelijk te constateeren. Het groote bezwaar was, dat alles van den persoon des
donderaars afhing en de noviet zoo niet in theorie, dan toch in de practijk op genade
of ongenade was overgeleverd aan de willekeur van den ontgroener, op wien men
niet altijd voldoende toezicht kon uitoefenen.
Tegen dit groenwezen kwamen de protesten los, men vond het immoreel, men
zag verschillende meer of minder ernstige ongelukken gebeuren, men vreesde niet
geheel ten onrechte den invloed van perverse elementen onder de studenten, die
juist in den groentijd de meeste activiteit aan den dag legden, en een aantal ouders
sloeg de schrik om het hart. En toch lieten bijna al hun zonen zich bij het corps
inschrijven, als zij zich financieel de weelde ervan konden veroorloven, want het
corps had de aantrekkingskracht en den glans van de groote vereeniging, waarom
het studentenleven draaide, dat de groote feesten organiseerde, de reunies hield,
en niet te vergeten aan velen de relaties gaf, welke voor hun later leven van nut
konden zijn. Zoo kwam het, dat de kosten of de afkeer van den heerschenden geest
eerder een bezwaar vormden om tot het corps toe te treden, dan de groentijd. Een
jong-student, die kon kiezen tusschen de geneugten van het corps met de
vernederingen van den groentijd, of niets, koos het eerste en droeg daarmee het
zijne bij om jaar in jaar uit de academiestad te stoffeeren met alleronder-danigste
sullig-schichtige wezens in slonzige pakjes.
We herinneren ons, dat in de 19e eeuw verschillende malen op de bezwaren van
het ontgroenen gewezen is, totdat de afschaffing der dure partijen de stem der
oppositie deed verstillen en slechts liberale geesten min of meer platonische liefde
voor vrijheid van den groen toonden door te waarschuwen tegen dwang, die met
den tijdgeest in strijd scheen. Het groenwezen is evenwel een instituut, dat telkens
zijn doel dreigt voorbij te schieten, tot excessen komt en dan na een regen van
protesten herzien en gemitigeerd wordt. Zoo is periodiek een vloed van oppositie
te con-
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stateeren, al dan niet met andere grieven samengekoppeld, zooals in 1839. In den
nieuweren tijd is Fraenkel de man geweest, die de kat de bel aanbond, en het
groenwezen kenmerkte als ‘een uitvloeisel van slechte zeden, een getuigenis tegen
de intellectueele kracht der corporatie, welke die instelling handhaaft’. Fraenkel's
brochure van 1885 (Het groenwezen), waarin deze zinsnede voorkomt, was het
geschrift van iemand, die zich hevig teleurgesteld voelde over miskenning en droef
gestemd door den laster, die over zijn hoofd was uitgestort, sinds hij in 1879 zijn
actie begon. De tijd was toen nog niet rijp om medestanders tot spreken te brengen,
het was immers de tijd van de bonden voor hen, die in hoofdzaak wegens financieele
redenen geen corpslid wenschten te worden, en daarom liep ieder, die Fraenkel
bijviel, gevaar voor knor uitgemaakt te worden; bovendien viel er toen nog niet
zooveel te protesteeren.
Na Fraenkel viel stilte om den groentijd, tot het omstreeks 1900 de spuigaten
uitloopt en een rij brochures en courantenartikelen verschijnt, die eerst de
buitenwereld wakker schudden en daarna de corpora dwingen om maatregelen te
nemen, hoewel zij beginnen met de tegenstanders den rug toe te draaien. Iemand,
die min of meer een insider genoemd kan worden, prof. J.J.M. de Groot, hoogleeraar
in de Sinologie te Leiden, gaf in 1904 den stoot tot de anti-groen-beweging door het
uitgeven van een opzienbarende brochure: ‘Groenloopen, een ernstig woord aan
ouders en voogden van aanstaande studenten, door een Hoogleeraar’, zonder naam
verschenen, en met reden naar later is gebleken. Hem viel in hetzelfde jaar bij de
Alkmaarsche arts J.W. Wicherink, die te Utrecht had gestudeerd en daar
mede-oprichter van ‘Het Bond’ was geweest, met een brochure ‘Beschouwingen
over het groenloopen’, waarin hij De Groot napraatte en een uitvoerig artikel over
zijn Bond herdrukte. Beide geschriften vielen het groenwezen heftig aan, om op
hun beurt onder handen genomen te worden door corpsleden: nog in 1904 verscheen
een verdediging van den Delftschen senator J.H. Telders in ‘De groentijd te Delft’,
terwijl Leiden zich verweerde in een geschrift, getiteld ‘Groenloopen geen
zelfvernedering, een antwoord aan den onbekenden hoogleeraar en geruststelling
aan ouders en voogden van aanstaande studenten, door een ontgroenden student’.
Over deze brochures sprak ieder in academische kringen, doch verder resultaat
had het geschrijf over en weer niet, zoodat alles bleef zooals 't was, totdat nieuwe
schandalen in 1909 Mevrouw C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuyper van Harpen
noopten om de pen op te nemen
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Groenenplaat uit 1886 van het Amsterdamsch Studenten Corps
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en tot alle moeders de vraag te richten: ‘Heeft de groentijd nog reden van bestaan?’,
een vraag waarop zij een ontkennend antwoord gaf. Nu een vrouw de bestrijding
van den groentijd ter hand had genomen, werd de zaak wederom acuut, maar de
nieuwe phase trad eerst goed in, toen De Groot in 1910, nu onder eigen naam, een
boekwerk ‘De groentijd, een academisch misbruik en de weg ter afschaffing’ in het
licht gaf, een arsenaal voor de tegenstanders, opgedragen aan ouders, die zoons
ter universiteit zonden, met een indrukwekkende serie voorbeelden van schandalen,
die op rekening van het groenwezen stonden, vlijmend scherp en vol heilige
verontwaardiging over wat de schrijver als een nationale schande beschouwde.
Dokter Wicherink liet als trouwe satelliet hierop verschijnen: ‘De onverdedigbaarheid
en ontoelaatbaarheid van het groenloopen’, een werkje, dat weer een samenvatting
was van hetgeen hijzelf en anderen reeds geschreven hadden. Daaraan voegde
A.T.A. Heyting een samenstel van courantenknipsels toe in ‘De groenenkanker aan
de universiteiten’.
Het vraagstuk was hiermede in vollen omvang aan de orde gesteld en 't was
werkelijk niet eenvoudig in het koor van tegenstanders, die over inderdaad
indrukwekkend feitenmateriaal beschikten, een andere stem te doen uitkomen,
weshalve de corpora wijselijk zwegen, zooveel zij konden en zich er toe bepaalden
op een senatenvergadering een protestmotie aan te nemen en zich te verbinden
om den groentijd ongewijzigd te handhaven tegen de aanvallen der buitenwereld.
Slechts één hunner leden, de Delftenaar J. van Gennep, waagde het te schrijven
over ‘Het bestaansrecht van den groentijd’ (1909), een brochure, waarin hij zooveel
als waar moest toegeven, dat de tegenstanders zijn geschrift als hoogst welkom
konden beschouwen.
Ditmaal liet de beweging zich niet stuiten, want personen van aanzien verhieven
hun stem, eenige staatslieden en kamerleden van uiteenloopende richtingen,
rechters, ambtenaren, medici en een ingenieur vereenigden zich en richtten met
steun van den hoogleeraar een voorloopig comité op, dat 11 April 1912 werd omgezet
in een ‘Vereeniging tot bestrijding van het groenwezen’, die zich ten doel stelde ‘de
afschaffing van den vorm van novitiaat, die groentijd wordt genoemd, waarvan de
kenmerken zijn kennismaking op voet van onderwerping aan elken student en
wegneming van de persoonlijke vrijheid van den noviet’.
De beweging werd gesteund door sommige dagbladen, terwijl andere couranten
tenminste hun rubriek ingezonden stukken ter beschikking stelden. Mr. S. van Houten
wijdde een zijner pittige Staatkundige Brieven aan de kwestie, het Vaderland hield
een enquête onder de
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hoogleeraren om hun meening te vernemen en gaf het resultaat daarvan ook
afzonderlijk uit, terwijl in de Nederlander De Savornin Lohman een hoofdartikel aan
een Leidsch groenenschandaal wijdde, dat inderdaad buitengewoon ergerlijk was,
een artikel, dat door de genoemde vereeniging in brochurevorm werd verspreid. Dit
betrof den tekst voor het groentheater in 1911, een stuk allerschunnigste
pornographie, waarop prof. De Groot de hand had gelegd om het - misschien minder
verstandig - aan de leden der Tweede Kamer voor te leggen, die er over
discussieerden en de zaak wereldkundig maakten. Voor prof. De Groot persoonlijk
was zijn activiteit schadelijk, want de corpora bezaten nog altijd machtige
beschermers, oud-corpsleden, zoodat de hoogleeraar zich gedwongen zag na zijn
aanvallen, eerst in den Senaat en daarna in het publiek, het veld te ruimen en een
professoraat te Berlijn aan te nemen, terwijl de schrijvers van het gewraakte stuk
in het veroordeelend vonnis der Haagsche rechtbank nog als verzachtende
omstandigheid hoorden aanvaard het feit, dat voor de eerbaarheid aanstootelijke
vertooningen sinds jaren bij soortgelijke gelegenheden gebruikelijk waren!
De kwestie was inmiddels aan de orde en zonder ons verder te bemoeien met
andere schrijvers over het onderwerp, zetten we ons aan de taak om den groentijd
zelf onder de loupe te nemen, waarbij zal blijken, dat inderdaad de tegenstanders
recht van spreken hadden tegenover een bepaalde groep onder de corpsleden.
Wie de antwoorden der hoogleeraren op de door het Vaderland gestelde vragen
leest, krijgt den indruk, dat de aanvallers van den groentijd zich minstens aan sterke
overdrijving schuldig maakten, want de meesten verklaarden dezen goed te keuren,
sommigen wenschten hier en daar wat bijgeschaafd te zien en slechts een kleine
minderheid kon zich niet met de bestaande gebruiken vereenigen. Men is dan
geneigd groote waarde te hechten aan het oordeel der professoren, die toch zelf
den groentijd doorgemaakt hebben en van nabij de studentenwereld zagen, maar
men vergeet dan, dat de meeste hoogleeraren niet verder keken dan hun
studeerkamer en de collegezaal, en verder oordeelden naar hetgeen zij zich uit hun
eigen tijd nog herinnerden, zoodat hun oordeel - dat het gunstigst was - geringe
waarde bezat. Juist die herinnering uit vroeger tijden kon niet als basis voor een
oordeel gelden, want sinds ongeveer 1890 was veel veranderd: vóór dien tijd kende
men de kale koppen nog niet, bestonden slechts enkele der grove gebruiken, en
was de vrijheid en de mogelijkheid om weg te blijven nog grooter, doordat de corpora
niet zooveel verplichtingen in reglementen
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hadden vastgelegd. En voor zoover oude gewoonten nu becritiseerd werden, lag
de oorzaak hierin, dat zij zich in de verkeerde richting ontwikkelden en ook in het
feit, dat de maatschappelijke toestanden waren veranderd zonder dat de corpora
zich voldoende aan de gewijzigde omstandigheden hadden aangepast. Daardoor
zagen zij tot hun groote verwondering ook langer in eere gehouden mores
aangevallen.
In beginsel was de groentijd weinig veranderd, doch er waren gebruiken in stand
gehouden, die in de tijden, waarin zij ontstonden niets opvallends hadden, maar nu
bij de groeiende beschaving en verfijning barbaarsch aandeden, en daarenboven
ontaardden tot een karikatuur van wat ze geweest waren. Daarbij kwamen dan de
gewoonten van later datum, welke in hun overdrijving evenmin zoo onschuldig
waren, als zij er op papier uitzagen. Een der groote en belangrijke verschillen met
vroeger jaren was de drinkdwang met alle gevolgen daarvan, en daarin kon zich
alle ruwheid van het afgesloten, weinig becritiseerde wereldje uiten. Inmiddels
behoefde lang niet altijd de behandeling een onwaardige te zijn en de drinkdwang
behoefde geen schadelijke gevolgen na zich te sleepen, doch het kon helaas
voorkomen, dat een groen aan de meest brute ontbolstering werd overgelaten
zonder eenige bescherming en dan was hij aan de heidenen overgeleverd. Het
kortgeknipte haar maakte na de tachtiger jaren den noviet voor een ieder uit de
verte kenbaar en het gelukte hem zelden meer over straat te gaan zonder door een
donderaar opgepikt te worden, terwijl het tezelfder tijd in zwang gekomen op den
grond zitten de ruwheid in de hand werkte, zoodat der groenen ledematen bont en
blauw getrapt werden en hoofd en kleeding besmeurd met vuil, terwijl het een
stelselmatig genoegen van vele ontgroeners werd kleeren stuk te scheuren.
Het meest compleet was de groentijd te Leiden met Collegiumsrecepties,
commissieavonden, groenentooneel, roeiwedstrijden, Arena-avonden en oudtijds
ook de ladder (een bijzonder ruwe donderjool in een niet afgebroken deel van het
oude Minerva), groenentafels, waarbij een deel der spijzen op de hoofden terecht
kwam, de noviet poenitets moest drinken en evenals in de 18e eeuw onder tafel
getoast werd, alle gewoonten, die volkomen op ongeschreven recht berustten, maar
steeds op dezelfde wijze gehouden werden en waarvan de bedenkelijke kanten de
geestigheid verdrongen. De heele groentijd dreigde daarmee te Leiden op te gaan
in ongebreidelde ruwheid en matte drinkgelagen. Zelfs Groningen geraakte op den
verkeerden weg, want hoewel in 1892 handtastelijkheden verboden werden en de
groentijd van drie tot twee weken werd teruggebracht, en dus in theorie de positie
van den groen verbeterd,
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stond er tegenover, dat hij verplicht werd elken avond Mutua Fides te bezoeken en
eerst om 12 uur officieel vrij was van onderworpenheid. Ook die grens bleef niet
gehandhaafd, want de groen werd in 1896 verplicht tot één uur 's nachts zich op de
kroeg te bevinden met zijn donderaars, die hem geen gelegenheid gaven om te
ontsnappen en hem dikwijls tot den morgen toe hielden.
Hoofdzaak is eigenlijk bij alle gebruiken en reglementen, hoe de mentaliteit is,
welke elementen den boventoon voeren en in hoeverre goede wil bestaat om
onnoodige ruwheden te vermijden; juist in dat opzicht ontbrak er helaas veel. We
zagen reeds, hoe de senaten alle critiek afwezen en besloten niets te wijzigen,
zoodat zij zich a priori van de deugdelijkheid hunner gebruiken en afdoende werking
van hun toezicht overtuigd toonden. Met het vanouds bekende gezegde ‘Je begrijpt
er niets van’ werd de buitenwereld te kijk gezet, waarna de heeren vergaten ook
eens in eigen kring rond te zien of er misschien toch werkelijk iets aan te merken
was, en te zorgen dat dit terstond werd verbeterd. Typeerend in dat opzicht is het
gesprek, dat Wicherink in zijn eerste brochure meedeelt: ‘Een andermaal besprak
ik met een corpslid het feit dat verschillende groote bladen, waaronder Het Nieuws
van den Dag, ieder jaar een hoofdartikel wijdden aan het groenloopen en dit in den
vorm, waarin het zich thans voordoet, sterk afkeurend; waarop ik ten antwoord kreeg
(nu komt weer de machtsspreuk), dat het Nieuws van den Dag partijdig was,
aangezien een familielid van een Amsterdamsch Bondslid met zijn geld in genoemd
blad zat en er zijn anticorpsartikelen in deed plaatsen. Op mijn verzoek, den naam
van dat lid te noemen, bleef de corpsstudent het antwoord schuldig’.
De mentaliteit, waarmee over groenen geschreven wordt, is die van laatdunkende
verhevenheid boven nieuwelingen, die nog van geen toeten of blazen weten en
onwennig staan te kijken in de omgeving, die hen barsch aanblaft, hetgeen altijd
en overal een gebruik is geweest, dat op den buitenstaander een zeer ongunstigen
indruk maakte, doch voor eiken insider volkomen logisch en verantwoord is. Citeeren
we even een verslag uit een Minerva-nummer van 1903, door een Amsterdammer
geschreven: ‘Dinsdag 22 September zijn een goede zeventig groenen aangekomen.
Ze kwamen in een lange rij de kroeg binnenstappen, van het zaaltje naar de
omheinde ruimte, waar ze veilig hunne zitdeelen konden neervleien, van voren
overdonderd door het podium en de groentijdscommissie, die er op zat, van achteren
geïmponeerd door de rokken en staatsiezetels van Senaat- en Kroegcommissie.
Het was hetzelfde afzichtelijke kleurenspel van gelaatswit en harengrauw als in
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andere jaren; het waren weer dezelfde onbeduidende stompneuzen, die zich soms
door het dragen van een lorgnet van de anderen trachtten te onderscheiden. Daar
was weer de pedanterie zonder zelfvertrouwen en de beschetenheid, die voor
bescheidenheid zocht door te gaan. Er kwamen weer eenige principes op stokkende
stemgeluiden. Spoedig stonk het. Oogen hadden de jongens eigenlijk niet. Maar
zoo langzamerhand is er wat relief ingekomen. Er zijn een paar interessante neuzen
bij, en niet alle oogen zijn even dof. Er is veel ascese. Zelfs gaat een der groenen
zwanger van het plan een middel uit te vinden om op andere dan de tot dusver
gebruikelijke kinderen te produceeren.’
Vijanden van den groentijd vergaten, hoeveel branie in deze en dergelijke
uitlatingen steekt en wie de gebruikelijke manier van zeggen in de studentenwereld
kent, is er al dadelijk bij om luid te verkondigen, dat de Amsterdammer toch werkelijk
niet zoo barbaarsch schreef, maar men bedenke, dat de lezer van 1903 weer van
droeve excessen hoorde en ervoer dat de branie niet immer een uitdrukkingswijze
op papier alleen was. Daardoor sprak de hoogleeraar van 1904 van studenten,
losgelaten in hun vlegeljaren van betweterij, zich niet aan gezag storend, neerziend
op philisters, ploerten en proleten, varkens, knorren èn groenen, met ontzettend
veel eigendunk pronkend als een pauw, meisjes fixeerend met de vuile schoenen
studentikoos op een bank of een groenenrug geplant, despootjes, die eens zullen
toonen, wat zij kunnen, grootdoen en hun macht misbruiken, het heerlijk vinden om
mijnheer te worden geheeten door onderdanige groenen met de pet in de hand,
trotsch op eigen grootheid tegenover de nietigheid van den noviet, dien zij
overdonderen met al het geluid, dat eerstejaarsbroekjes kunnen opbrengen, met
den kolder in den kop, zonder gevoel voor maat en zonder te denken aan mogelijke
gevolgen, 't Is precies de houding van Klikspaan tegenover den Leidenaar, maar 't
is nu meer dan een halve eeuw later en 't gaat tegen hen, die na eenige weken als
gelijken moeten worden aangenomen.
Die houding wordt mèt de ruwe zeden in de brochures gelaakt en daarom noemde
Wicherink het groenwezen ‘een pest in de Nederlandsche studentenwereld zoowel
voor den aankomenden nieuweling, die zich ontgroenen laat, als voor den ouderen
student, die de z.g. ontbolsteringskuur op zijn aanstaanden corpsbroeder toepast’.
De tegenstanders zagen geen enkel goed element meer in het ontgroenen en
noemden het geheele instituut taboe, weshalve zij het radicaal en tot het laatste toe
afgeschaft wenschten te zien; zij spraken van niets anders dan zegevieren van.
bruut geweld, dragen van laag boord en pet en de mos, die een oud pakje
voorschreef, dat tegen overgieten met
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bier en saus kon, maar gingen te ver met hun overtuiging dat het voorgeschreven
costuum op zichzelf reeds een diepe vernedering beteekende. En dan was er nog
de werkelijk zeer ernstige beschuldiging, dat de ontgroeners, meest eerstejaars, op
anderen verhaalden, wat zij zelf een jaar tevoren hadden ondergaan, hetgeen een
mentaliteit veronderstelt, die de grenzen van laffe wraakzucht overschrijdt, wijl
onschuldigen er het slachtoffer van werden. Wanneer deze aantijging waarheid
bevatte, moesten de corpsleden al heel laag gezonken zijn en zeker de overgroote
meerderheid lijkt ons verre boven een dergelijke lafhartigheid verheven; mogelijk
waren enkelen met dergelijke gevoelens bezield, doch voor de overigen wees
Telders terecht deze beschuldiging met verontwaardiging als beslist onwaar af.
Onloochenbaar bleef evenwel het feit, dat telken jare gevallen van ernstige
mishandeling en ongelukken bekend werden, die heftige aanvallen op den groentijd
volkomen rechtvaardigden. Het heeft geen zin hier een lijst van meer of minder
ernstige gevallen op te maken en ze met naam en datum te noemen, het is genoeg
te weten, dat herhaaldelijk groenen snijwonden door glasscherven op den grond
opliepen, dat verwondingen in het gelaat voorkwamen door gooien, dat enkelen
ernstig mishandeld werden en dat ernstige ongesteldheid geen zeldzaamheid was.
Wie zich deze feiten realiseert, kan zich begrijpen, dat ouders en voogden zich
bemoeiden met een mos, die dergelijke droeve dingen na zich kon sleepen en dat
de senaten niet verantwoord waren met de bewering, dat niet het groenwezen, maar
de bandeloosheid van sommige elementen de ongelukken veroorzaakte en de
buitenwereld niets met de gebruiken van dezen gesloten kring te maken had. Het
is begrijpelijk, dat de aanval tegen het groenwezen in zijn geheel gericht werd en
finale afschaffing werd geëischt, waar het duidelijk was, dat op de heerschende
mentaliteit alle pogingen tot verzachting zouden afstuiten en zelfs een goedgezinde
senaat in de onmogelijkheid verkeerde alle excessen te voorkomen of zelfs afdoende
te straffen. Een voorbeeld daaromtrent levert Amsterdam, waar de groentijd nog
niet eens het ergst was, zelfs officieel afgeschaft en alleen nog voor gezelschappen
behouden. Daar werd in 1908 een groen languit op den grond gelegd met een koord
om den hals, er werden drie glazen bier besteld om over hem uit te gieten; de groen
sloeg er een van terug en de inhoud kwam in het gezicht van den donderaar terecht,
waarop deze het glas woedend terugwierp en den noviet aan het hoofd verwondde.
Dat gebeurde niet ergens op een kamer, waar geen contrôle mogelijk was, doch
op de societeit. De senaat veroordeelde het bewuste corpslid tot veertien dagen
schorsing,

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

331
doch de algemeene vergadering royeerde de straf! In hetzelfde jaar werden te
Amsterdam eenige novieten in aanraking gebracht met dames van verdacht allooi;
de senaat sprak hierover wel zijn afkeuring uit, doch als loon voor de flinke houding
werd hij door de eerstvolgende corpsvergadering gedwongen tot aftreden.
Het is verschillende malen gebeurd, dat een noviet in den groentijd een ernstige
ziekte opliep, doordat men hem in natte kleeding buiten liet staan of zoodanig op
een kamer in het nauw dreef, dat iemand met zwakke zenuwen in overspannen
toestand naar huis werd gezonden. De studenten zagen evenwel het gevaarlijke
van hun gebruiken nog niet in en zoo kon in Minerva in 1910 geschreven worden:
‘Men doet verkeerd de groentijd af te keuren naar aanleiding van enkele
“schandalen”, die tot het optreden van de justitie aanleiding gaven. Aan die enkele
feiten ontleent de groentijd in het minst niet zijn gevaarlijk karakter. Het gevaar enige
lichamelijke verwonding te bekomen loopt men dageliks; de kans wordt door het
ondergaan van een groentijd slechts enigermate verhoogd....’ Tegen een dergelijke
kortzichtigheid, zij het dan geboren uit de zucht om elke inmenging radicaal af te
wijzen, viel moeilijk te redeneeren; wat er ontbrak, vertelt een Leidsch collegiumlid
in een toespraak op het einde van den groentijd van 1903 met een gevoel van
wrevel, omdat het alweer niet zoo was geweest als het behoorde: ‘Late allen leden
van het corps het besef doordringen en u, die in het volgende jaar een zoo groot
aandeel er aan zult hebben, in de eerste plaats, dat het ontgroenen niet is een recht
om zich ten koste van de groenen te vermaken, en hen als mikpunt van vaak zelfs
zeer onkiesche aardigheden te gebruiken. Het zijn geen honderd slaven, drie weken
te uwer beschikking, die, zelf zonder wil, slechts uwen wil moeten volgen. En daarbij
zijn zoovelen uwer zoo roekeloos onvoorzichtig: een ongelukkige zamenloop van
omstandigheden, en de gevolgen zijn niet te overzien.’
Het beste oordeel over het lichamelijk donderen en de daarbij heerschende
mentaliteit geeft dan de pleitbezorger der corpora, Van Gennep: ‘Beschouwen we
nu de voor- en nadeelen dezer verhouding, dan valt het toch onmiddellijk op, dat
zij in haar gemiddelde een vrij goedaardig en onschuldig karakter draagt. Zoolang
men niet overgaat tot ruwheden tenminste, zal noch het nut, noch de schadelijke
werking veel te beteekenen hebben .... alle ongelukken, die dit jaar te Delft zijn
voorgevallen, hadden plaats in onbeheerschte oogenblikken (gedrang, hossende
rijen, onderlinge vechtpartijen) .... de schadelijke werking van het normale physieke
donderen kan onmogelijk veel beteekenen’. Deze
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schrijver heeft volkomen gelijk, als hij met normaal bedoelt een beschaafd optreden
zonder ruwheid, maar laat verstandiglijk voldoende ruimte over voor het abnormale,
dat bij de vigeerende gebruiken en den aanleg van sommige individuen plaats te
over vond.
Het was zoo jammer, dat reglementaire verbeteringen zonder resultaat bleven
door gebrek aan medewerking bij allen, hetgeen wel blijkt uit het feit, dat Delft - in
de brochures wel het meest met zwarte kool geteekend, op grond van de
onloochenbare feiten - reeds in 1902 alle handtastelijkheden verboden had, nadat
een groen doof geslagen was, geen drinkdwang tolereerde, officieel dronkenschap
in den groentijd zeer kwalijk heette te nemen, en toch een dankbaar object voor
aanvallen bood. Ook Leiden had reeds in 1901 drinkdwang afgeschaft en voor het
Collegium den toegang opengesteld tot alle plaatsen, waar zich een groen bevond,
terwijl ook de groenentafels een beurt kregen, die waren ontaard tot drinkgelagen,
waar weinig eten op de normale bestemming geraakte, behalve bij enkele groenen,
die zwaar geprotegeerd werden om hun naam en relaties, en zelfs poenitets werden
in 1905 afgeschaft. Utrecht had reeds in 1899 de groenen van 5.30 tot 7.30 uur
vrijaf gegeven om ze te ontheffen van de verplichting om aan de tafels te verschijnen,
maar de praktijk was met dat alles niet plotseling gewijzigd. De hoogleeraar van
1904 kon uit zijn zorgvuldig verzamelde aanteekeningen nog voorbeelden genoeg
van teveel biergenot aanhalen, de groen moest nog steeds een Nieuw-Testament
('n kurketrekker) bij zich hebben en was ‘kellner in dienst van den drankduivel’, die
hem zelf ook niet meer met rust liet. Zoo dacht hij zich dat althans en het ijselijk
spookbeeld wilde niet meer wijken. Sport en geheelonthouderspropaganda hadden
een deel der corpsleden tot matigheid gebracht, doch er waren er altijd nog, die
kwistig met poenitets omsprongen, zonder te denken aan het gevaar voor de
gezondheid, speciaal bij het jonge, onvolgroeide lichaam, dat niet aan jenevergebruik
gewend was. Waar drinkdwang was afgeschaft, bewerkten spotlachjes en de vrees
om flauw en kinderachtig gevonden te worden door de toekomstige studiemakkers,
dat zelden een groen weigerde mee te doen, en zoo noodig werkte een plotselinge
emancipatie, de uitnoodiging om aan tafel te gaan zitten en broederlijk mee te
drinken, door de onverwachte vriendelijke behandeling wel; in het alleruiterste geval
was er nog gelegenheid den noviet den inhoud van eenige bierglazen tusschen hals
en boordje te gieten of soms ook in zijn keel.
De groentijd was er teveel op ingesteld de nieuwelingen te overdonderen, klein
te maken en in minder goeden zin ‘mores te leeren’,
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waartegenover het element van kennismaking en, zoo men wil, de opvoeding tot
bruikbaar corpslid in het meest afgelegen hoekje kwam te zitten als een
Asschepoester. Het overdonderen begon dadelijk met de inschrijving. Lezen wij
daartoe eens een beschrijving van een Groningschen avond, gegeven door een
pas ontgroende in Minerva van 8 October 1903: ‘We gingen den eersten avond met
onze patroons naar Mutua Fides. Reeds van verre hoorden wij het gebrul onzer
opvoeders. Opgewekt door een diner hadden ze moed gezameld om de arme
nieuwelingen van het vuil der peeënwereld te ontdoen. Pas waren we binnen of
vele rappe handen sleurden ons de trap op. Gedragen, geheschen, voortdurend
ons voorstellende aan op kennismaking beluste donderaars, kwamen we gehavend,
sommigen ontdaan van hunne witte wasch, in de leeszaal aan, waar we wachten
moesten op de inschrijving. Nadat wij een voor een ingeschreven waren, begon na
een paar uur het lieve leven. We werden overgeleverd aan de huilende massa, die
zich met rollende oogen vergastte aan onzen schrik. Sedert zagen we geen van
allen meer iets van onze medeslachtoffers. Alleen verrees nu en dan de
groenpraeses uit het gewoel om, staande op de tafel of een schoorsteenmantel, de
verzamelde menigte hartelijk toe te spreken. Van hooren was natuurlijk geen sprake.
Wij kleefden van het bier en zaten in een poel. Nu en dan zag men zich plotseling
naast een ineengedoken groen zitten. Toen eindelijk beide partijen moegedonderd
waren, werd ook het laatste groen van verdere bierwasschingen bevrijd. Later ging
het kalmer toe. Op de donderjolen werden we nog wel met bier overgoten, terwijl
we als mieren krioelden over den grond. Ook kregen we herhaaldelijk hoofdbaden,
wanneer we, vol leergierigheid zittende aan de voeten der veteranen, hunne wijze
leeringen niet spoedig genoeg begrepen.’
Het is begrijpelijk, dat een buitenstaander - alweer de ongelukken indachtig en
zonder iets van studentengeest te begrijpen - tegenover deze dingen afwijzend
stond, maar citeeren we ten overvloede uit De Groot nog de beschrijving van een
brulavond, de Delftsche manier om groenen welkom te heeten: ‘Hunne ontvangst
ter Societeit is nu weldra aan de beurt. Daar moeten zij op een bovenzaal een
gloeiende redevoering aanhooren, waarin zij voor alles, wat misselijk, leelijk en min
is worden uitgemaakt, en hun dus bewezen wordt, hoe noodig en nuttig het is om
gedonderd, en daardoor ontbolsterd te worden. Hiermede zijn zij officieel tot de eer
van te mogen groenloopen toegelaten. De poort van die zaligheid is de trap. Daar
staan de ontgroenende eerstejaars gereed om hen naar omlaag te smijten, hen bij
hunne afdalende beweging op
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elke trede op schoppen te onthalen, en tevens met daarvoor aangevoerde siphons
spuitwater en glazen bier te doopen. Elke leege spuitwaterflesch, elk glas vliegt
daarop tegen de trap of den wand aan brokken; de treden en het benedenportaal
zijn dus met dikke scherven bezaaid. Er staat een tafel, met groene zeep of
margarine besmeerd. Fluks wordt ieder groen, dat beneden komt, met opgestroopte
hemdsmouwen aangegrepen; hij kwakt op de tafel in het smeersel, en van daar op
den met scherven bedekten vloer. Wie het minder goed treft, loopt glaswonden op,
en smaakt het voorrecht den groentijd met verbonden handen te mogen meemaken’.
De jool verliep daarna op de gebruikelijke wijze met bier, cognac, sigaren en
sigaretten à discretion, dus overvloedig gebruikt, en weldra hing er een dranklucht
en een tabaksnevel als in een vol café op Zaterdagavond, en daarin werd geraasd,
getierd en een begin gemaakt met de opvoeding van den noviet. Er hing een parfum,
uit stof, rook, bier, cognac en groenenzweet samengesteld en men kon zich vermeien
met het zien naar ‘zwijnelogheid’ en ‘apekrommingen’, en lachen om dwaze
antwoorden. Enkele groenen worden geëmancipeerd en mogen op stoelen zitten
om zich braaf onder de pekel te zetten, terwijl er overal onder de tafel gelaafd en
gedoopt worden, en verder met voeten bewerkt. Soms wordt de inwijding nog
geperfectionneerd door met groente en rotte appels door openingen in het plafond
of van de galerijen af op de kaalgeschoren bollen te mikken en steevast werd het
feest onderbroken om meeningsverschillen uit te vechten. Wegknijpen van dergelijke
jolen was vroeger mogelijk, sinds het invoeren van de kenteekenen der groenen
echter niet meer, omdat zij dadelijk opvielen en zoo was de noviet genoopt de
ellende te doorstaan tot niemand hem meer wenschte te houden. Te Delft was het
oorspronkelijk toegestaan na 12 uur uit te knijpen en het was een sport aan de
oplettendheid der wachters te ontsnappen, desnoods hun door een klimpartij te vlug
af te zijn. Beide partijen vonden hierin telken jare een groot genoegen. Later werd
dit verboden, toen de groenen door hun opvallend uiterlijk altijd tegen de lamp liepen
en hun toevlucht moesten nemen tot gewaagde en riskante klimpartijen, wilde
althans hun poging om te ontkomen eenige kans op succes hebben. Men kan dit
verbod van twee kanten bezien: als een maatregel getroffen om ongelukken te
voorkomen, zooals Telders opmerkt, maar met De Groot ook beschouwen als het
einde van een leuke sport, waardoor de groenen gedwongen worden tot den morgen
toe op den vuilen vloer te blijven zitten; doch hoe men dit ook wenschte te
beoordeelen, objectief gezien zijn de gevolgen een verzwaring voor den noviet.
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Vóór we nu van dit lichamelijk donderen afstappen, moet nog de voorstander van
het groenwezen, Van Gennep, ons uiteenzetten, waarom het daarbij te doen was
en hoe men te Delft in 1909 dacht: ‘Waarom is het bij het physieke donderen in
o

hoofdzaak te doen? Hierop zijn maar twee antwoorden mogelijk, nl. 1 om het
o

gewenschte resultaat te bereiken, 2 om het genoegen van het donderen zelf. Het
eerste punt nu komt weinig voor. Want dit resultaat is van zeer weinig belang, of
men zal een ander middel gebruiken om zijn doel te bereiken, daar dit.korter en
zekerder zal zijn. Wanneer een student b.v. een inlichting vraagt, omdat hij dit graag
zou willen weten en het groen mocht komen te weigeren, dan zal men toch meestal
verbaasd gaan vragen naar de oorzaak dier weigering in plaats van te gaan
schreeuwen of slaan. In hoofdzaak komt het physiek donderen dan ook zuiver uit
genoegen voor in deze wijze van ontgroenen. Waar zal dit nu het geval zijn?
o

Voornamelijk 1 bij overmoedige, luchthartige stemmingen, waarin de jeugd zich uit
o

wil razen, 2 bij ergernis of verontwaardiging door een lamme houding van het groen,
o

3 bij aangeschotenheid of geforceerde stemmingen, zooals zoo vaak op donderjolen
het geval is. In al deze drie gevallen wordt de houding van den student vrijwel
onbeheerscht, waarmee tevens zijn invloed in sterke mate afneemt. De wijze, waarop
deze uitingen dan plaats vinden, bestaat afwisselend uit schreeuwen en razen,
heftige gebaren, en meer zulke uiterlijke imponeeringsmiddelen, verder niet zelden
uit spontane ruwheden, als slaan en schudden, overgieten met bij de hand staande
dranken, of meer bedachte flauwiteiten, als het knippen van haarfiguurtjes,
beschilderen van aangezicht, boordje of frontje, enz.’
Erger dan het lichamelijk donderen vond de groen gewoonlijk de werkwijze, die
men toepaste om hem moreel klein te krijgen, d.w.z. die manier van ontgroenen,
waarbij het erom te doen was hem te doen zwichten door redeneeringen en
geestelijke overmacht, welke op de jolen in een hoek en verder op de kast werd
toegepast. Voor zoo'n particuliere donderjool is de noviet door het invullen van het
groenenboekje besteld, hij klopt aan, komt binnen in de kamer, waar de halve club
hem opwacht en hij moet zich voorstellen. Op het noemen van zijn naam krijgt hij
natuurlijk allerlei liefelijkheden te hooren, wordt om zijn onhandigheid afgesnauwd
en is al danig van de kook, wanneer hij zijn plaats in den hoek inneemt. Zoo is zijn
begin voor een gesprek onder vier oogen of ten overstaan van een heel gezelschap
voldoende ingeleid en wanneer de gastheer hem ondervraagt over problemen,
waarover hij nog nooit heeft nagedacht, volgen natuurlijk onbenullige
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en dwaze antwoorden, die ruimschoots stof tot lachen geven. Hij zit met een mond
vol tanden, wordt uitgescholden voor alles en nog wat, en studentikoos uitgevloekt,
tot hem voldoende aan het verstand is gebracht, dat hij nog totaal niets waard is.
Bij het moreele donderen behooren ook de gesprekken op sexueel terrein, welke
hun nut konden hebben, wanneer een welmeenend oudere informeerde naar des
groenen kennis op dat gebied om hem zoo noodig te waarschuwen tegen hetgeen
ook in de studentenwereld te koop was, maar funest konden werken, zoodra een
slecht psycholoog of een minder fraai individu zich met die zaken ging bemoeien.
En dergelijke elementen zijn er nu eenmaal overal en altijd op uit om hun waar aan
den man te brengen. Sommigen waren er als de kippen bij om een ontbolstering
op het gebied van pudeur in te leiden door vragen naar intieme zaken en met de
uiterste sans-gêne hun eigen ervaringen ten toon te stellen in een
erotisch-pornographische les, desnoods geïllustreerd. Als geraffineerde
groenenjagers wisten zij novieten te vangen, die het meest te imponeeren waren
met woorden als flauw zijn en deugdpatserij, om hun eigen cynisme in de plaats
van het begrip fatsoen te stellen. En de zwakkeling, die zich niet dadelijk omdraaide,
liet zich soms intimideeren en paaien door wat men onder studenten vuilbekken
noemt, hij liet zich overtuigen, dat men geen goed student kon zijn zonder volop te
leven. Van Gennep kent de voorbeelden daarvan ook en erkent, ‘dat steeds nog
elementen onder de studenten voorkomen, die op sexueel gebied onder het motto
“voorlichten” niet zelden moreele dondergesprekken opzetten en dikwijls verderfelijke
beginselen door spelingen hunner redeneerkunst den groen trachten op te dringen
en in te prenten’. Bij De Groot c.s. vindt men voorbeelden en gevolgen natuurlijk bij
voorkeur uitgebreid behandeld. Het moet evenwel met nadruk gezegd worden, dat
zulks verre van algemeen was en zeker niet werd goedgekeurd, terwijl we er op
moeten wijzen, dat pogingen om anderen mee te sleepen ook buiten den groentijd
voorkwamen; doch men vergete niet, dat er dan geen sprake meer was van moeten
komen en moeten luisteren om een handteekening in het boekje te verdienen, dat
de ontgroende vrij was om zijn meening te zeggen en zich om te draaien.
Wanneer we nu verder alle excessen van het groenwezen, zooals dat zich in het
begin dezer eeuw voordeed, buiten beschouwing laten, dringt zich toch de vraag
op, welke voordeelen de handhaving rechtvaardigden van een instituut, dat zoo
vele uitspattingen mogelijk maakte. We roeren daarmee een vraag aan, welke door
de voorstanders niet gemakkelijk overtuigend beantwoord kon worden met
argumenten, die ook op den
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Plaat voor een liederenjool van de subvereeniging Coers' Lied van het Utrechtsch Studenten
Corps
Naar een teekening in kleuren van J.A. Meursinge
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Intocht der reünisten te Delft, voorafgegaan door de sub-vereenigingen van het Delftsch
Studenten Corps, tijdens de lustrumfeesten in 1938
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Scène uit Jan Klaasen, het Delftsche lustrumspel in 1938

Scène uit Ichnaton, lustrumspel te Utrecht in 1926 (Het spel werd in 1928 te Amsterdam
herhaald als opening van de Olympische Spelen)
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tegenstander indruk maakten. Men kan met de begrippen kennismaking en opvoeding
werken en moet dan aantoonen, dat het bedoelde niet bereikt kan worden langs
anderen weg, maar zal toch voornamelijk moeten aanvoelen, dat een groentijd ook
een goede zijde heeft, zooals men ook gevoel moet hebben voor den inhoud van
het begrip studentikoos. Juist daaraan ontbrak het den tegenstander, die in het
voordeel stond, omdat hij fouten en excessen als het ware tastbaar kon aantoonen,
terwijl de keerzijde niet anders dan vaagheden te zien gaf.
Allereerst moest het bewijs voor het nut van lichamelijk donderen wel uitblijven.
En dan het moreel donderen. Dat kon zijn nut hebben: de groen ontdekt, dat hij
weinig weet, hij gaat nadenken, zijn interesse wordt gewekt. Zooiets is werkelijk van
belang, de noviet leert niet zoo gauw toe te geven op schijnargumenten, past op
voor dwaasheden, leert zich verweren en zijn overtuiging beter fundeeren, maar
het kan ook zijn, dat eenige van zijn betere principes hem voor goed ontnomen zijn.
‘Overigens dient dat moreel donderen tot oefening van hun logisch
associatievermogen, hun redeneerkunst. Denkt u zich den zeventienjarigen jongen,
zoo uit zijn zorgeloozen vacantietijd in den groentijd vervallen? Hoe velen zijn er,
die eenigszins acht geven op wat ze zeggen! Spreekt niet het nut dezer zorgvuldig
te voeren gesprekken, angstvallig overdreven eiken zin wikkend en wegend, zich
duidelijk voor u uit? Is er een beter, een afdoender begin om dien schooljongen in
zijn studententijd te doen rijpen tot den doordachten man in zijn latere
maatschappelijke functies?’ Zeer zeker schuilt in dit betoog iets waars en zorgvuldig
gevoerde gesprekken konden niet anders dan een hoogst nuttige inleiding zijn in
de nieuwe omgeving, doch ook hier is een tegenwerping te maken, want het gros
der paedagogen was niet in staat behoorlijke voorlichting te geven, om de eenvoudige
reden, dat zij slechts één jaar ouder waren dan de groen en zeker niet op een leeftijd
gekomen van angstvallig wikken en wegen; het was immers steeds zóó, dat de
jongsten het meest ontgroenden en de ouderen zich er weinig mee bemoeiden. ‘De
raarste kerels duiken op, en zitten met een rooien kop groenen te verwijten’ lezen
we in den bundel Rotte Blâren, waar ‘kerels’ worden bedoeld, die zich anders zelden
vertoonen en nu op het gratis biertje afkomen; er waren ook ‘rare kerels’, wier invloed
op zwakke naturen funest kon zijn. Daartegenover wordt dan gesteld de invloed
van het gros, dat beter is en het andere nivelleert en gezegd, dat men geen instelling
moet verwerpen, omdat eenigen daarvan misbruik maken, hetgeen De Groot de
snedige opmerking in de pen gaf, dat de duivel een engel kon zijn, als hij maar zijn
streken aflegde.
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Partijen verweten elkaar overdrijving en gebrek aan inzicht in het wezen van de
zaak, doch de tegenstander kon zich op de eigen woorden van senatoren beroepen
en haalde o.m. het volgende aan uit een toespraak van den Delftschen corpsrector,
in 1903 gehouden: ‘Weinig bevroeddet gij hoe oppervlakkig uw vermoedens waren
voor uwe wonderschoone toekomst. Wat u heilig scheen werd grof verguisd,
geslagen. Wat eerlijk was, werd valsch gemaakt; wat gij verdedigdet met hand en
tand, dat zaagt gij nedersmijten tot een nietwaardig onding; ja alles om u heen
scheen in strijd te zijn met wat gij tot dusver zoo dierbaar in uw hart hadt gedragen
... in plaats van gastvrije ontvangst in een vriendenkring, vondt ge bijna niets dan
vreemden ... Want dan zal het u duidelijk geworden zijn, dat niet elk optreden tegen
u even fair was, als gij verwachttet. Gij zult gewaar geworden zijn, dat wel eens over
u is losgebarsten een wilde stroom van bruutheid en droevige degeneratie, met
geen ander doel dan over uw ontvankelijk gemoed slechts uit te kunnen braken de
laagheid van een ongevoelig leven; de verschrikking, de walging die het wekte,
werd opgevat door hen, die tot u sprak, als het gevolg van den imponeerenden
invloed van zijne superioriteit in ruw zijn. Want inferieure ruwheid was voor hem de
krachtigste bravour. En de walging en verschrikking hebben u misschien het hoofd
doen afwenden; doch erger is, dat er zullen zijn die, terneergedrukt, met verwarde
gedachten in het hoofd over de mooiheid van het studentenleven tot zichzelf
terugkeerden, geschokt in het teerste, wat zij in zich hadden ... Helaas, zij maakten
van dezen tijd misbruik om hun gemis aan capaciteiten te verbergen onder den
schurftigen mantel van groote vulgariteit... Zij hebben er vuil gesproken over wat u
het heiligst was in het leven, en zagen niet dat zij er neergeslagen hadden, gebroken
in uw hoogste overtuiging. En toen lieten zij u gaan uit uwe verslagen stemming.
Welnu, gij hebt nu zelf ondervonden, hoe vulgariteit kan zijn de doodslag voor uw
beter denken.’
Het komt ons voor, dat met dit deel eener officieele rede het groenwezen in een
leelijk daglicht kwam te staan en duidelijk bleek, hoezeer het ontaard was. Van
opvoeding van den groen is geen sprake meer, waar gemis aan zedelijk overwicht
werd vervangen door buurtgeschreeuw, zooals een Groninger opmerkte, de noviet
was er uitsluitend voor het vermaak van den doorsnee donderaar. ‘Er is opvoeding
noodig’, schreef een Utrechtsch student in 1903, ‘d.i. het te voorschijn brengen van
persoonlijkheid, niet neerdrukking ervan in alledaagsche platvloerschheid, veel
minder verstikking of vergiftiging’.
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Een instituut, dat een nieuw-aankomende geleidelijk inleidt, eerst langzaam tot
gelijkheid met ouderen brengt en in de gelegenheid stelt kennis te maken, heeft
groote voordeelen. Die voordeelen kan een groentijd bieden, mits er onder goede
leiding met werkelijke kennismaking gezorgd wordt voor inwijding in de gebruiken
der nieuwe omgeving en tactisch op het mooie en minder mooie gewezen wordt.
Het behoeft geen verder betoog, dat het groenwezen in het begin der negentiende
eeuw allerminst aan deze voorwaarden voldeed, van werkelijke kennismaking en
tactische inwijding kwam in het algemeen niets terecht en aan den anderen kant
werd ook de donderaar niet veel wijzer omtrent karakter en aanleg van zijn
toekomstige corpsgenooten, want de verhouding, spheer en mentaliteit waren
daartoe niet de geschikte. Met het paedagogisch element stond het werkelijk slecht,
gesteld al, dat het werkelijk mogelijk is in eenige weken tijds ‘op te voeden’. Zeker,
men ontmoet in eenige weken tijds menschen van allerlei slag en kan
menschenkennis opdoen, maar dan in ongunstige omstandigheden, die beide
partijen eenzijdig doen kennen, en zooveel in korten tijd, dat de herinnering niet
meer dan een chaos blijft.
De groentijd legde wel vriendschapsbanden tusschen jaargenooten, die allen
hetzelfde ondergingen. Speciaal daar waar zij naar een afzonderlijke groenenkroeg
werden verwezen en vooral te Leiden, vanwaar op 3 October alle groenen oudtijds
naar Amsterdam trokken, daarna naar Den Haag of Delft - dien dag was de Leidsche
grond te heilig voor hen - om daar een eigen bestuur te kiezen. Bovendien was er
een pracht-gelegenheid om pedanterie af te leeren, soms met werkelijke geestigheid,
dikwijls met min of meer flauwe aardigheden. Zoo is het gebeurd, dat een aanstellerig
groen, dat paardrijden zalig vond, op een hobbelpaardje werd geplant om maar
meteen de hippische sport te beoefenen, terwijl een ander, die op den rijkdom van
zijn pipa snoefde, met ritsen speelpenningen de straat op gestuurd werd en voor
goed genezen van zijn zucht tot opscheppen terugkeerde. De meeste moppen zijn
echter zoutloos, somwijlen zuur of zelfs grof. Er is een rij geijkte grappigheden te
noemen: een groen moet als een vogeltje in een boom zingen, als een dominee
preeken, wordt in een kinderstoel geperst met een rammelaar of in een ‘wieg’ gelegd
met een zuigflesch, groenen moeten in een rij een uur lang een plein rondloopen,
of achter elkaar handjes aan de pandjes van den voorganger alle stoepen over, uit
het raam visschen in een nachtspiegel, aan een heer op straat vragen, of hij een
varken is, enz. De moppen kunnen soms aardig zijn, beter doen het evenwel de
sportpraestaties, die nu meer gevraagd worden,
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desnoods laat men een groen verhuizinkjes doen of een boekenkast ruimen, of
koffiezetten, werkjes, die allicht beter zijn, dan de geestlooze opdrachten van vroeger
om adresboeken over te schrijven, die de juffrouw al bij den kruidenier had gehaald
zoodra de heeren boven waren, omdat het daar toch meestal op uitdraaide. Moppen
zijn er bij de vleet, maar ze zijn zelden goedige humor, die de lachspieren met een
strootje kittelt, en worden bijna alle flauw, zoodra men ze navertelt zonder de
omgeving voor zich te hebben, waarin ze - gewoonlijk voor de zooveelste maal bedacht werden. Een groenenpoëet maakte er een raak vers op:
‘De grootste nul uit heel het Corps
Kan op den Groen wel moppen tappen,
Zoo iemand is dan zeer verstoord,
Als je niet lacht om zijne grappen.
Dus schaatren we om zoo'n geestigheid,
Vooral, wanneer er wordt gezeid,
Terwijl elkeen van lach reeds buigt:
“Juicht, groenen, juicht!”’

De vele misstanden rechtvaardigen de bemoeiingen van buitenstaanders en het
was werkelijk noodig, dat de corpora hun groenwezen wijzigden, maar ook dat
senaten en groencommissies hun uiterste krachten inspanden om een duchtige
contrôle uit te oefenen, en vooral dat men alles in het werk stelde om de goede
elementen de overhand te doen krijgen. Er was een meerderheid, die beter wilde
en zich slechts naar buiten solidair toonde uit antipathie tegen ingrijpen van
vreemden. De aanvulling der reglementen met verbodsbepalingen zullen we evenwel
hier niet volgen, omdat wet en mos niet identiek zijn, hoofdzaak is, dat het hoogtepunt
gekomen bleek en men overal zelf ging inzien, dat matiging noodzakelijk was, terwijl
ook de tevoren gewaarschuwde groenen iets flinker werden en eerder zich met
klachten tot den senaat durfden wenden. Langzaam aan begon een meer
maatschappelijke geest verder door te dringen, die meer idealisme kweekte en
groote woorden deed verklinken. Vooral de wereldoorlog heeft toen meegeholpen
om een andere mentaliteit te brengen en daarin en daarna is heel wat gewijzigd.
Al deze wijzigingen hier opsommen is niet doenlijk, slechts kunnen we hier en
daar een greep doen om eenigermate aan te toonen, dat werkelijk verzachting
bereikt werd en het besef tijdens en na den oorlog groeide, dat de oude groentijd
had afgedaan en het element van kennis-

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

341
maken en binnenleiden, inwijden in de volle beteekenis, in den nieuwen kring
hoofdzaak was. Geheel afschaffen van den groentijd bleek een onbereikbaar ideaal,
dat als fata morgana week, wanneer het voor het grijpen scheen. Groningen leverde
het bewijs, dat een corps zich niet plotseling van een traditie kan losmaken, en een
langzame groei op dit punt verkozen moet worden boven radicaal ingrijpen. Vindicat
had met het patronaat en een ontgroenverbod voor de jongste leden reeds de beste
regeling, het had in 1914 den groentijd al tot tien dagen bekort, het poogde elke
hinderpaal voor toetreden weg te nemen door in 1918 alle kenteekenen voor groenen
af te schaffen en een jaar later kennismaking op voet van volkomen gelijkheid in te
voeren, hetgeen Wageningen in 1920 ook deed. Met de beste voornemens gingen
de Vindicaters het nieuwe jaar in en oefenden geduld; zonder veel te klagen merkten
zij op, dat ‘het op Mutua Fides tot een gunstige uitzondering behoort, wanneer b.v.
zich een jongere aan een oudere voorstelt; wanneer de jongeren, de mos gestand
doend, de gemakkelijke stoelen voor een ouderen corpsbroeder ontruimen’. Of dit
verschijnsel aan de reorganisatie te wijten was, kon men moeilijk uitmaken, zeker
bleek een gebrek aan goede vormen bij hen, die geen ‘opvoeding’ meer ondergingen
en overal en altijd schermden met het woord ‘gelijkwaardigheid’. De overzichtschrijver
in den almanak van 1922 kon echter zijn tevredenheid uiten over de resultaten der
hervorming: ‘Nu is de tijd gekomen, dat ik spreken moet, en nu ik mij, niet meer
beïnfluenceerd door de vlaag van teleurstelling, op een objectiever standpunt
tegenover de zaak kan stellen, nu ben ik toch tot de overtuiging gekomen, dat men
ten dien tijde niet béter had kunnen handelen dan men gedaan heeft; zijn er toch
ook in elk tijdperk der wereldgeschiedenis onomstootelijke bewijzen, dat het
conservatieve in een tijd van vooruitstreven onherroepelijk moet vallen en omgekeerd
dat in tijden van tegenspoed en nood een breken met de conventie een geheel
nieuwe en onverhoopte levenskracht tot uiting te brengen vermag.’
Er was tevredenheid over nieuw leven en vertoon van energie, maar eigenlijk
gold de voldaanheid meer de vergroote toevloed van leden dan de kwaliteit daarvan
en weldra kwamen reactiestemmen aan bod, want de mores raakten in het gedrang;
er bleek gemis aan corpstucht en -geest, velen waren lid geworden om bijkomstige
voordeelen van studentenbanken en fietsenstalling, er was lauwheid en er liepen
vele obscuurlingen rond. Groningen had een experiment aangedurfd door geheel
met ontgroenen te breken, had te ver gegrepen en moest terug: een groen, die in
1925 van zijn belevenissen verhaalt, beschrijft reeds
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eenig donderen op de kamer bij verplichte kennismaking bij de bezoeken om een
handteekening te krijgen. Toen de mores geheel dreigden weg te sterven en
toetreding weer even slecht werd als in den ouden tijd, gaf men ook de radicale
vernieuwing eraan; reeds vóór 1930 werd er weer echt gedonderd, liepen de groenen
weer met kale koppen, zoodat een almanak als die van 1933 weer ronduit over
groentijd sprak.
Een groentijd is te veel met een corps verbonden om er volkomen mee te kunnen
breken en dat was ook nergens voor noodig. Wat wel kon, was langzamerhand de
misbruiken doen verdwijnen en daartoe had men den grooteren ernst in de
oorlogsjaren mee, de mentaliteit bood nu een basis voor verbetering. Delft schafte
donderjolen af, kortte den groentijd in tot veertien dagen, verplichtte ieder, die
candidaatleden meenam, tevoren aan den senaat mede te deelen, waar zij zich des
avonds zouden bevinden en voerde het patronaat in. Ook daar drong het door, dat
doel moet zijn den groen een juisten kijk op het corpsleven te geven, hem te doen
begrijpen en waardeeren (alm. 1921). Wanneer men dat vroeger met de zware
donderpartijen bereikte, was het ondanks alles; een Rotterdammer voelde dat, toen
hij in 1924 schreef: ‘Het gevoel niets te zijn, niets te kunnen, is voor heel veel
menschen een leerrijke ervaring. Echter moet eerlijk worden bekend, dat op sommige
types de groentijd de werking heeft van het stokje op den slakkekop, die met een
vaart in zijn huisje kruipt en er niet meer uitkomt. Daarom zou een groentijd met
voor ieder een individueele behandeling naar aard en aanleg wel een beste zijn,
maar dit zal altijd wel een ideaal blijven, daar het aan heel weinig menschen gegeven
is, zooveel menschenkennis te hebben, dat ze direct den aard van de nieuw
aangekomenen begrijpen en zooveel toch, dat ze hen direct goed weten aan te
pakken.’ Toch was er een middel om het genoemde ideaal te benaderen: het
aanwijzen van een patroon voor iederen groen. Dit middel vond Rotterdam in 1924
en daarbij ging ook dit corps den weg op, die het zekerst kon voeren tot werkelijke
kennismaking en inleiding in den nieuwen kring, die uit zijn aard geneigd blijkt eenige
obstakels aan candidaten in den weg te leggen om ze zich te doen aanpassen. Het
patronaat is immers het systeem, dat een tegenwicht geeft tegen donderneigingen
en mèt de verzachting der zeden, gepaard aan beter besef van verantwoordelijkheid,
de uitspattingen deed verdwijnen en ongelukken vrijwel geheel uit de wereld hielp,
het systeem, waarbij in de kennismaking de ‘voet van gelijkheid’ wordt benaderd of
zelfs bereikt, zoodat buiten de verschillende corpora ook vele der confessioneele
ver-
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eenigingen haar novociaat op dezen voet konden inrichten en de
‘eerste-jaarsontvangst’ omzetten in een verplichte kennismaking, die noodig bleek
om sommige individuen voor een verkapt nihilisme te behoeden.

Naar een teekening van C.J. Broers in den almanak voor 1938 van het Utrechtsch Studenten
Corps
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Moderne geest
Toen de corpora gingen bemerken, dat een steeds kleiner wordend percentage zich
tot het lidmaatschap daarvan aangetrokken voelde, toen de buitenwereld zich met
hun groenmethoden ging bemoeien, was er iets aan het veranderen, er viel een
ontwikkeling te constateeren, die buiten de oude vereenigingen sneller ging dan
daarbinnen, waar vele tradities remmend werkten. De student begon een
maatschappelijk wezen te worden, dat zich minder opsloot in eigen kring en
belangstelling ging voelen voor hetgeen daarbuiten leefde. Wanneer we nog even
een schrede terug doen naar vroeger tijden, zien we practisch geen interesse voor
de vragen van den dag en zeer zelden belangstelling voor politiek. Bilderdijk liet
even de slaperige oogen een ietsje uitwrijven, maar sprak in al zijn collegejaren
slechts voor enkele tientallen in het geheel; onder Thorbecke werden couranten
gelezen en drongen liberale beginselen door, doch hun toepassing vonden zij slechts
in de machtsspreuk vrij leven, zonder dat men zich aan de opinie van anderen
stoorde. In feite bepaalde zich de interesse voor liberale beginslen tot het dwepen
met een hoogleeraar en uitte zich verder hoogstens in abstracte dispuutstellingen
en bittertafeldebat, zoodat een crisisjaar als 1848 de studenten aan de zijde der
ordebewaarders vond, om zonder eenig sociaal besef mee te doen als aan een
romantisch spel.
De man, die het eerst de aandacht trok, was Multatuli, die Nederland uit den
dommel wakker schudde en ook den student aan zijn jaspanden trok. Hij, die alles
omver wierp, kreeg vooral te Delft terstond een aandachtig gehoor, waar de
studentendrukker Waltman verschillende van Multatuli's werken uitgaf. Te Delft was
uit een hoogloopend meeningsverschil tusschen studenten en directie der school,
gevolgd door schorsing van het onderwijs, het dispuut Vrije Studie geboren, dat
oorspronkelijk bedoelde te worden een cursus om de lessen met eigen krachten
voort te zetten, zoolang de leeraren hun colleges staakten, doch na de heropening
der school in Februari 1862 een gezelschap werd, dat sprekers van naam liet
optreden. Daar vond Multatuli een aandachtig gehoor, dat zich door den
waarheidsmartelaar liet
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vleien en beïnvloeden, want het bleek vatbaar voor zijn materialisme èn voor zijn
loftuitingen op de studenten, ‘de adelborsten op 't schip, dat bestemd is bres te
schieten in de wallen van 't vermolmd roofslot.’ De veel genegeerde Douwes Dekker,
slechts in eigen oogen op een hoog voetstuk staande, vond bij de studenten alléén
nog aandacht voor zijn dikke woorden, die daar met hun romantiek van vrijheid en
hun critiek op hoogleeraren aansloten bij de gangbare meeningen, al bedoelde de
spirit bij Multatuli een anderen inhoud dan den Jan Salie-geest aan de academie.
Er raakt iets aan het bewegen in dezen tijd, in het luchthartige gelaat begint zich
een rimpel van nadenken te vormen. Te Amsterdam begint in 1863 de Debatingclub
onder de bezielende leiding van prof. Buys meer actueele onderwerpen te
behandelen en Παντα Νοητα te Utrecht verbreekt in 1867 den engen kring door
Multatuli als eersten spreker van buiten te laten komen, doch laat daarbij nog
uitdrukkelijk uitkomen ‘dat men het volstrekt niet met de principes van genoemden
heer eens was, maar dat alleen zijn gaven als autheur en redenaar tot die keuze
hadden geleid’. Er komt leven en radicalisme, zelfs wil in 1889 een lid der Utrechtsche
Juristen Debatingclub de stelling verdedigen, dat vervanging van het constitutioneele
Koningschap in Nederland door een Republiek wenschelijk is. In denzelfden trant
handelen de Leidenaars, die in 1856 nog Prins Willem spontaan het
eerelidmaatschap van het corps aanboden, doch in 1870 zwaar debatteerden over
de vraag, of Prins Alexander hetzelfde huldebewijs zou ontvangen, want het corps
moest een republiek zijn met gelijkheid voor allen; en de zoon des Konings liet zich
als ieder ander inschrijven.
Langzaamaan komt het nieuwe besef los met protesten tegen de jammerlijke
sulligheid om zich in een kringetje op te sluiten. ‘Is er een beter middel’, vraagt een
Amsterdammer in Vox van 1878, ‘om zijn meening te vormen, dan ze te uiten, terwijl
ze nog ongevormd is, en dat in zoo ruim mogelijke kring? Och, laat ons toch
woekeren met de 5-7 jaren, die wij nog stom (dom) mogen zijn!... Neen! die volkomen
afscheiding tusschen studenten en burgermaatschappij moet niet langer bestaan.
Reeds als student moeten wij ons bewegen en thuis leeren voelen in de groote
maatschappij, die ons, niet slechts voor enkele jaren, in haar midden zal opnemen.
Daar zien wij het menschenleven rijker, in grooter verscheidenheid, dikwijls ook
minder conventioneel, dan in ons eigen midden. Onze maatschappij is uit den aard
der zaak te eenzijdig om te voldoen aan al de eischen eener humane ontwikkeling.
Wij moeten het maatschappelijk leven meêleven, niet als toeschouwers, maar
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als acteurs! En meêleven is meestrijden, is partijkiezen, en voor zijne meening
uitkomen, is, in een woord, onbestaanbaar met neutraliteit.’ Zoo'n besef kon eerder
doordringen in een groote stad en aan een academie, waar de studenten zich
moesten voorbereiden op een practijk, die hen midden tusschen het volk plaatste.
Daarom aanbidt Leiden nog de boven alles verheven neutraliteit, wanneer te
Amsterdam en Delft ‘God Kul’ reeds op zijn voetstuk wankelt, en de democratie
voorvechters vindt, zelfs reeds een enkeling de leuze ‘Proletariërs aller landen
vereenigt u!’ op zijn kast hangt. Zoo iemand was Van Kol, lid der Eerste
Internationale, die te Delft aanhangers won en in Vox over socialisme schreef; daar
waren de voorloopers der roode vloedgolf van '90, daar was de Debatingclub met
den radicalen prof. Pekelharing verre van sullig saai conservatief, de academie der
H.B.S.ers kon zich immers gemakkelijker tot het nieuwe wenden dan de met
klassieken en traditie gevoede gymnasiast in zijn aristocratische club. Een nieuwe
geest komt, doch niet van binnenuit gegroeid, maar van buitenaf geent, een knopje,
dat de beste sappen gaat trekken en den verschrompelenden ouden stam gaat
overschaduwen. Voorbij raakte de tijd, waarin eenige honderden families in den
lande, alle tot eenzelfden kring behoorend, de studenten leverden, die niet over
vraagstuken behoefden te discuteeren, omdat zij alle dezelfde beginselen waren
toegedaan en zich dus tot gedachtenwisseling over niet-actueele onderwerpen
konden bepalen. De bonden en de nihilisten deden een aanval op de
zelfgenoegzame monopoliestelling der corpora en ook daarbinnen begon men zich
minder safe te gevoelen, getuige de critiek op de toenemende weelde en de
schrikbarende stijging van den levensstandaard, de klacht over veel chique, maar
weinig leven en totale afwezigheid van gezond idealisme. Dan mag voorloopig in
zekere kringen nog de echte kastegeest blijven bestaan - die immers hier en daar
bepaald onsterfelijk blijkt te zijn - het gros wordt geraakt door den modernen tijd en
de omzwaai begint.
De sociale bewustwording was een groeiende stroom, die de dijken om het
studentenwereldje doorbrak en senatoren koude rillingen bezorgde, want de golven
omspoelden hun verheven zetel en een koortsepidemie was in aantocht. Delft en
Amsterdam zaten er al vol mee, maar Leiden hield het nog en weerde zich dapper,
immers de Praeses Collegii zette zich schrap in een Oudejaarsspeech en zei: ‘De
verschillende studentencorpora schijnen al meer en meer uiteen te loopen in allerlei
richting, op allerlei gebied. Het radicalisme van een dier corpora heeft zich zelfs
geuit in een uitgesproken antipathie tegen onze vereeniging, zij het
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dan ook niet officieel. Welnu, waar dergelijke stroomingen worden waargenomen,
is het misschien het verstandigst geen utopiën te willen verwezenlijken en ieder
kalm zijn eigen weg te gaan... Welaan dan, niet in onze bladen en debatten die
vreemde polemiek, die ook een deel onzer studentenpers tegenwoordig meent te
moeten beoefenen.’
Amsterdam richtte in 1890 het blad Propria Cures op, dat zich niet aan
behoudsgezinden in het corps stoorde en niet schroomde om ieder op zijn tijd wakker
te striemen met zijn radicalisme, dat van studenten eindelijk voor eens en voor altijd
menschen wilde maken. Delft kwam in 1891 met Stemmen uit, een blad, dat
onbarmhartig kon geeselen en daardoor zichtbare striemen naliet, toen het na een
bestaan van één jaar verdween, een kortstondig bestaan, maar lang genoeg om
geest, mos en officieel gedoe van feestredenaars over den hekel te halen: ‘Het gaat
met deze woordvoerders als met orgeldraaiers in de straten. Op geregelde tijden,
op dezelfde plaatsen, dezelfde deuntjes; niet omdat het zoo mooi is, maar omdat
het gewoonte is, geven de burgers den man een cent. Bij inauguraties of Dies
dezelfde phrasen; niet omdat het zoo mooi is, maar omdat het nu eenmaal zoo
hoort, juichen de studenten en zingen Io Vivat’. Het nieuwe begon negatief met
schelden op een traditie, die niet meer dan een hol vat leek, geschikt om veel geluid
uit te slaan, en zag het oude in hetzelfde licht als het ploertendom dit beschouwde,
eveneens zonder beperking of behoorlijke matiging, want de ontevredenheid over
het vooze moest nog den vorm en den juisten inhoud voor een nieuw leven zoeken
en begon met naar alle kanten te grijpen en te slaan om te vernietigen, wat niet
meer deugde en een levensplan op te bouwen.
Bij theorieën-verkondiging mocht het niet blijven, wilde men eenig houvast krijgen
en steun voor het streven vinden; men nam zich voor ideeën in toepassing te
brengen. Toen prof. Van der Vlugt in 1891 de toestanden in Engeland tusschen de
jaren 1820-'50 voor de Leidsche Debating Society verhaalde, schreef de verslaggever
in Minerva: ‘Een rilling ging door de vergadering bij de beschrijving van den toestand
der bevolking in dienst van fabriekskoningen’. Aan dergelijke dingen had de
Leidenaar, die toch genoeg ellende om zich heen had kunnen zien, nooit gedacht,
maar nu sloeg de propaganda voor het Toynbeewerk in en zelfs Leidsche studenten
wilden iets doen. Enkelen hunner huurden een zaaltje, waar lectuur voor het volk
beschikbaar werd gesteld, maar iets dergelijks ging te Leiden toch geheel buiten
het eigenlijke studentenleven om. Er werd voorgesteld de Nieuwe Tijd (van Troelstra)
en de Socialistische Gids aan te schaffen; 't kwam er

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

348
door met de stemmen van hen, die hiermee den aristocraten een hak wilden zetten,
die immers kookten als er van socialisme gesproken werd. Overigens bleef Leiden
lauw, grootendeels zelfs kil en wantrouwde de andere corpora als staatkundige
debatvereenigingen en de Delftsche Stemmen en het Amsterdamsche P.C. als
partijblaadjes.
Neen, de ontwaking moet men niet te Leiden zoeken, waar alles meewerkte om
het kringetje gesloten te houden. Delft had vruchtbaarder bodem voor nieuwe ideeën,
waar het ‘ernstig besef’ zijn intrede deed in het corps, welks bestuur voortaan bij
plannen voor feesten rekening moest houden met die leden, welke het ergerlijk
vonden een brillante feestviering op touw te zetten, zoolang het volk gebrek leed.
Stemmen vulde geen nummers met feestverslagen en gewichtig schijnende
polemieken over onbenullige kwesties, doch trachtte goede opstellen op politiek en
letterkundig gebied te brengen, wees op den grooten strijd, die buiten het corps
tusschen de verschillende klassen der maatschappij werd gestreden en
bombardeerde de slaperige hoofden met verwijten. ‘Men houdt elkaar met mooie
leuzen voor den gek, spreekt vol vuur van den groei en den bloei, en de eer en den
roem, en de grootheid en de kracht van zijn onbeduidende vereenigingen, noemt
geldverknoeierijen op groote schaal unieke gebeurtenissen, die weer zooveel
lauweren hechten aan de banieren van het corps, raakt in komische scheldwoede,
wanneer hun luxe-instellingen eens flink worden gecritiseerd, en stampt in de hersens
der aankomende studenten door opgeschroefde officieele speechen een
dronkemansliefde voor die ongelukkige corporaties’. Daarop geeft Propria Cures
het logisch vervolg: ‘God Kul gaat waggelen op zijn zetel... In zijn plaats gaat nu
zitten het Ernstig Besef’.
In de negentiger jaren ontstaan Toynbee-vereenigingen, socialistische
leesgezelschappen, kringen voor sociale lezingen, iets later krijgt de philosoof
Bolland invloed, Troelstra bleef ook na zijn studententijd te Groningen contact
houden. Delft zette den strijd voort met het blad ‘In den Nevel’ en sinds 1898 in het
Studenten Weekblad met bepaald roode neigingen, Propria Cures had David
Wijnkoop in de redactie, tot hij al te wild werd, Van der Goes was te Amsterdam
privaat-docent in het Marxisme, er ontstaat een socialistische studieclub.
Het lijkt alsof de Nederlandsche student nu ineens in de politiek en de actualiteit
springt, maar men vergete niet, dat de massa traag is, niets van zich laat hooren
en altijd diegene opvalt, die het krachtigste geluid weet voort te brengen. Van het
verwende jongetje, dat alleen
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maar hard leerde, als de brieven van huis er toe dwongen en verder de
leef-maar-raak-leuze kon toepassen, uitgroeien tot een van de wereld, der realiteit,
gaat niet ineens. De hoon op het rijk van waarheid en vrede in de gekleede jas klonk
ook niet zoo aardig als het klinken der glazen en het was eenvoudiger uit den
gevulden buidel geld te halen dan gedachten uit den schedel.
De Delftsche Stemmen waren nog algemeen hervormingsgezind, Amsterdam
ging een bepaalde richting uit en maakte de voorzegging waar: ‘Zoo zal over eenige
jaren Propria Cures sociaal democratisch zijn, niet omdat het stukken van
andersdenkenden weigert, maar omdat zij, die iets te zeggen hebben, dan sociaal
democraat zullen zijn’. Het blad had een afzonderlijke rubriek voor deze voorhoede,
die echter ook buiten de aangewezen kolommen haar invloed deed gelden. Het
Delftsche Weekblad heesch dadelijk de roode vlag en maakte propaganda voor de
Soc. Dem. Propagandaclub, direct verklaarbaar uit het feit, dat blad en club geleid
werden door de gebroeders Van der Waerden, waarvan de eene, Jan, in 1899
Praeses van den Senaat werd en meteen kleur bekende door schriftelijk het spelen
van het Wilhelmus op de kroeg te verbieden, overigens geen verrassing, want hij
was altijd opvallend blijven zitten, als de tonen van ons volkslied weerklonken. Zijn
jaren zagen den top der roode beweging onder de studenten, want overal waren
toen sociale leesgezelschappen in wording of in bloei en zelfs te Groningen lieten
de hervormingsgezinden duchtig van zich merken. Maar met P.C. en het Weekblad
bleven Amsterdam en Delft de leiding houden en brachten op den duur een complete
handleiding voor Marxisten bij elkaar in artikelen en lezingverslagen, een groot deel
van het opgroeiend intellect scheen rood te zullen worden, misschien niet het minst
om de bekoring van het nieuwe en den durf, waarmee gepropageerd werd; dat zijn
immers beide elementen, die op de verbeelding der jeugd werken, de belangstelling
gaande maken, daarna tot bestudeering leiden, eerstens uit nieuwsgierigheid, dan
ook uit vrees achterlijk te schijnen, eindelijk ook omdat de student zoo gemakkelijk
van het eene uiterste naar het andere zweeft. Dat het gros der studenten geen
werkelijke sympathie voor die richting gevoelde, was geen bezwaar, hij las en
automatisch bleef er iets van anderer ideeën ook bij hem hangen, zoodat langzaam
maar zeker ook bij de massa de mentaliteit kon veranderen en de bewustwording
tot wasdom kon komen tegen den tijd, dat de voorloopers door hun kinderziekten
heen waren. Het socialisme heeft onloochenbaar een prikkelende werking
uitgeoefend door het strijdbaar karakter dier beweging en was het natuurlijke tegen-
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gif voor de aristocratische kliekvorming, waaraan de corpora leden; het had alleen
tijd van doorwerken noodig.
Die doorwerking kwam wel, toen aan alle kanten de nieuwe tijd opdrong: door
den invloed van enkele vooruitstrevende hoogleeraren, door de werken der
Tachtigers, De Nieuwe Tijd van Troelstra en de zijnen, door de vele artikelen in
studentenbladen. Zelfs de almanakken begonnen te veranderen en in deze officieuse
uitgave trof men onder de Mengelingen ook uitingen van ernst aan. De toenadering
tot de maatschappij bleek door te zetten, al was het dan ten deele via de litteratuur,
die de wereld zoo grauw en slecht noemde, en door litteratoren, die hun werk in
studieclubs kwamen voorlezen en toelichten. ‘In den Nevel’ weerspiegelde de
invloeden, die der romans en die van het socialisme. Dit laatste was intusschen
geen ideeënstelsel, dat de heele studentenwereld op den duur kon bevredigen,
maar het bezat 't voordeel een werkbrug te vormen om daarop de overspanning
tusschen beide werelden te bouwen, het voldeed tijdelijk als een reeds bestaand
geheel, dat richtlijnen voor het zoekend denken bood, een welkome noodbrug door
een moeras. Het socialisme omvatte hen, die ook de behoefte hadden om voor het
volk te werken en ontevreden waren met het bestaande, het steunde op algemeen
menschelijke gevoelens, waardoor het insloeg en was de werkhypothese om de
oplossing naar de hervorming te vinden. Maar de economische en politieke
beginselen van het Marxisme gingen den student weinig aan, want deze was geen
revolutionnair, doch een zoeker naar idealen, welke in zijn eigen kring verloren
waren geraakt, een zoeker naar evenwicht in het trio gezelligheid, studie en practijk
in de maatschappij, die zijn toekomst borg.
Wat de student dus eigenlijk bedoelde, was aanpassing aan het leven, streven
naar een harmonische vereeniging van zijn toch altijd bijzondere omgeving aan
hetgeen daarbuiten lag, verbetering van zichzelf, hervorming van zijn kring. De
middelen daartoe kon hij in het socialisme blijven zoeken en dat deden ook
sommigen, die voorvechters werden in hun later leven, hij kon evengoed contact
met andere bewegingen zoeken. Daarom vonden allerlei stroomingen weerklank,
zooals Rein Leven, Van Eeden's experiment op Walden vond sympathie, evenzoo
de Blaricumsche kolonie, die ideeën van den Tolstoiaan prof. Van Rees in practijk
zocht te brengen. De ommekeer behoefde werkelijk niet als eerste uitvloeisel een
run op de maatschappij tengevolge te hebben, want beter was het aan den inkeer
een bewerking van eigen kring te laten voorafgaan, om daardoor de scheidslijnen
te doen vervagen en geleerd met daar opgedane ervaringen de energie op de groote
wereld
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los te laten. Daarom behoorden bij de roode rubriek in Propria Cures ook kolommen
over drankbestrijding en werd in 1894 de eerste
studenten-geheelonthoudersvereeniging gesticht, die na enkele jaren honderden
leden telde en nog tal van geestverwanten bezat onder hen, die de moeite niet
namen zich op te geven, ofwel hun vrijheid wilden behouden om met mate een glas
te consumeeren, wanneer het te pas kwam.
Dit was een macht tegenover de pokelsnijders en een propaganda voor matigheid,
die parallel liep met de beweging onder het niet studeerende deel der bevolking;
allerwegen raakte de tijd voorbij, waarin veel drinken een teeken van flinkheid was
en de medici de vuiligheid en de juristen de droge artikelen moesten wegspoelen.
Het duurde lang en 't sijpelde langzaam door, maar het resultaat kwam en zelfs op
het plankier van Minerva vertoonde zich het fleschje spuitwater; de tijd was in
aantocht, dat student en bom bitter of panje niet meer onafscheidelijk waren. Maar
er werkte dan ook alles mee, de aanwezigheid van meisjes met hun beschavenden
invloed, de sport, die training en matigheid eischte - na de eerste jaren, waarin de
roeiers hun kleeding mee naar huis namen en kleedkastjes gebruikten voor berging
van flesschen! - verder de sociale motieven en beleving van godsdienstige
beginselen. De student behoefde geen kwezelachtig voorbeeld van deugden te
worden, maar men wint nu eenmaal niets, door van tien borrels er één af te nemen,
zooals geen dominee een dief in de cel beter maakt door hem te verzoeken in het
vervolg en paar gulden in de brandkast achter te laten of een dokter zijn patiënt redt
door hem te vragen om zijn hartkwaal in het vervolg vier in plaats van vijf minuten
driftig uit te vallen. Een vermaning, een verbod, moet radicaal zijn, dan wordt de
resultante uit de divergeerende krachten de gewenschte middelmaat.
Het socialisme heeft de rol gespeeld van de wekker, die op den juisten tijd afliep
en toen de student ontwaakte, zag hij hoe de boel rondom hem onder 't vuil lag en
het tijd werd den bezem te nemen, want zelfs het plebs trok er den neus voor op.
‘De wroeging gaat de bedwelming verdrijven’, zei Brom, ‘als om twaalf uur de moeie
stappen van 't fabrieksvolk bijna door reflexbeweging de luie beenen uit 't venster
jagen. De domme geldpatserij en leeglooperij wordt als een aanslag op de
samenleving gevoeld, nadat indertijd de wrok van 't volk over zooveel ergernissen
een opstand tegen de maatschappelijke orde heette.’ De in sterke mate met
autarchische neigingen behepte menschensoort met uitzonderlijke eigenschappen
en gebruiken, die men student noemde,
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mocht gerust zijn mores hebben en tradities in eere houden, doch het werd tijd, dat
hij zijn keuze ging doen en overboord wierp, wat in den nieuwen tijd niet meer paste.
Te betreuren is alleen, als de student niet begrijpt, dat hij nog iets anders is en moet
worden, dan een zeer bijzonder soort vrijgezel, die zich alles kan veroorloven en
nog een mop mag noemen, wat geen geestigheid meer is, en meent dat de normen
der zedelijkheid voor hem andere zijn dan die, welke de gewone mensch in eere
moet houden, zooals het eerstejaarsbroekje, dat te Delft aankwam met de
overtuiging, dat studentikositeit en rein leven niet te combineeren zijn. Wat een
einde ging nemen was de houding alsof het studentenleven een doorloopende
maskerade was, of de viering van een boerenkermis, die zich immers ook
grootendeels tot de kroeg bepaalde.
De student bleek een idealist, die het goede aannam en zich ten leven liet wekken,
de weetgierige, die moest zien, wat het socialisme hem bood, maar er zich niet
duurzaam in mee liet sleepen, toen de S.D.A.P. een gewone politieke macht begon
te worden. Zeker, uit de academiewereld zijn tal van kopstukken voor de S.D.A.P.
voortgekomen, maar speciaal uit den tijd der dweperij en daarna niet meer, eer
minder dan voor andere partijen. Onbewust wezen zij een fout in Marx' redeneering
aan, want hoe langer hoe meer kwamen studenten aan, van wie niet gezegd kon
worden, dat materieele zorgen hun onbekend waren en toch werd het aantal
socialisten geringer en verdwenen de extremisten. Kort na 1900 begint de toeloop
naar de universiteiten reeds grooter te worden, dan het aantal dat de maatschappij
voorshands kon plaatsen, er komen de studenten, die zich moeten haasten, omdat
de ouders geen jaar langer kunnen betalen dan strikt noodig is, de studentrepetitor,
de student, die gymnasiasten moet bijwerken om te kunnen studeeren, de
onderwijzer, die eerst als zoodanig een baantje moet zoeken en dan colleges gaat
loopen, zij allen vergrooten het contingent der aankomenden en jaar op jaar meer
dan goed is. Heyermans sprak van verproletariseering en werkelijk zakte het
gemiddelde der standing, wanneer we een dergelijke uitdrukking mogen gebruiken,
met het gevolg, dat concurrentie van sollicitanten, het verschijnsel van lage
beginsalarisjes en zelfs volontairschap voor ingenieurs speciaal de wereld inkomen,
en toch was het geen proletariaat, dat aan Marx' wetten gehoorzaamde; integendeel,
de roode vloed ebde af. Het was nu geen teeken van durf meer om het socialisme
te belijden, de kracht van het nieuwe was eraf en verschaald bier is nooit aanlokkelijk.
Het pleitte voor den student, dat hij niet zocht om voordeelen te behalen uit de
politieke macht eener
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partij en altijd trachtte idealisme hoog te houden, dat hem meer waard was dan
historisch materialisme en het onzuivere van den strijd, zoodra hij in practische
politiek verzeild raakt.
Het socialisme der studenten was voor een groot deel salondemocratie geweest
en een sport of een houding, die gekleed stond, een heftige reactie, toen voor het
eerst ernstig-besef der droeve realiteit doordrong, maar zonder dat de werkelijkheid
volledig aan den lijve gevoeld werd. Het ernstig besef bleef en de inkeer zou nu
weldra vruchten dragen, maar het woord socialistisch werd vervangen door sociaal
en zoo werden de roode rubrieken omgezet in kolommen, die maatschappelijke
vraagstukken bespraken, ook mede gevuld door schrijvers met nietdemocratische
namen. De werkbrug had zijn dienst gedaan en de massa bewoog zich over den
nieuwen breeden weg, die de studentenwereld met de groote maatschappij verbond
en ieder maakte er op zijn manier gebruik van.
Intusschen wàs er onloochenbaar de verandering. Reeds toen ‘Een Halve Eeuw’
uitkwam (1898), kon men 't constateeren: ‘De signatuur van den huidigen student
is dat hij ernstiger is dan zijn vader en grootvader het waren in de blijde dagen der
jeugd’. We herinneren ons, dat die verandering nog maar een zeer betrekkelijke
was, want het eerste decennium der 20e eeuw vertoonde nog verre van frissche
toestanden, doch het komende moest zijn tijd van uitgroeien hebben en het verzet
van een heerschende klasse breken.
Buiten de corpora moet men het meest 't ernstig besef zoeken, misschien niet
zoozeer omdat daar meer aanleg voor ernst zou zijn, als wel, omdat daar de principes
overheerschten, terwijl het corps meer de gezelligheidsvereeniging was, welker
leden desnoods in clubs en in andere vereenigingen voor de behoefte aan beleving
van beginselen, aan ontwikkeling en werken bevrediging konden vinden.
Anti-materialistische en anti-intellectualistische motieven spelen een rol in de
ontwaking tot religiositeit, een zoeken naar bevrediging om een leegte van moeen
matheid te vullen, die zich wel tijdelijk laat verdrijven, doch daarna met hernieuwde
kracht gevoeld wordt, maar valsche schaamte weerhield de bekentenis en zoo
moest het lapmiddel veelal dienst doen. De matheid ging gepaard met gebrek aan
humor, niet aan gelach om een goeden inval, wel aan vermogen om zelf iets werkelijk
geestigs tot stand te brengen en daarom stonden de gezichten in de plooi, geschikt
voor een kalm en gelijkmatig studieleven, zoodat professoren nadenkend begonnen
op te merken, dat de jeugd te ernstig begon te worden voor haar jonge jaren. ‘Jong
en toch zoo ernstig!’
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De oorlog en de verandering der sociale toestanden, de waarde, die het gros wel
aan het geld moest hechten, hebben veel van de onbezorgdheid en de
gedachteloosheid weggevaagd; het ontstaan van andere amusementen, die het
monopolie der kroegjolen en enkele schouwburgavonden braken, heeft den student
in zijn vermaken veel dichter bij den burger gevoerd, de sport heeft hem uit de soos
in de frissche lucht gebracht, de afgesloten kring is niet meer te behouden, nu
zoovelen bij hun ouders blijven wonen en het aantal spoorstudenten in de honderden,
misschien zelfs in de duizenden loopt. Nu zijn de moppen van vroeger niet alle meer
te herhalen, of ze hebben hun aardigheid in de nieuwe omstandigheden verloren,
zoodat de student van eenige decennia geleden een legendarisch humoristisch
wezen begint te lijken en de tegenwoordige er soms uitziet als een zorgelijk
jongmensch, die het orgaan mist, dat grappen vindt, en in plaats van tijd te besteden
aan jolijt, moet tellen of hij met zijn zakgeld uitkomt, uitrekenen of hij nog bijtijds
vóór de groote examen kan doen en peinst over het vraagstuk van overbevolking
der universiteiten, over stampvolle collegezalen, waar zoovelen zitten, die ook later
mee zullen solliciteeren naar een baantje en misschien lang moeten wachten eer
't een keer lukt. Het is merkwaardig, hoe slap de student van kort na den oorlog
dikwijls stond, hoe hij in de reactie het stuur kwijt was, niet wist, waarheen zich te
wenden en daardoor dikwijls bleef steken in doodsch niets doen. Van Rhijn, die als
oud-corpslid en secretaris der N.C.S.V. den toestand wel kon overzien, constateerde
in 1920 ‘een groot tekort aan belangstelling voor wat men de vragen van den dag
pleegt te noemen, en speciaal ook geringe interesse voor eigen studievak’. Dat is
een klacht, die na 1920 vooreerst geen kans kreeg om te versterven, want de
terugslag na den grooten stoot kwam geducht aan; hoeveel kwesties bleven niet
zonder reactie en hoe dikwijls kon niet geklaagd worden, dat studeeren te veel een
machinaal instampen van dictaten en exerpten was met of zonder de hulp van een
repetitor, die de stereotiepe vragen op zijn duimpje kende en de antwoorden
inpompte, en hoe weinigen hadden voldoende belangstelling voor hun vak om na
het doctoraal examen aan een promotie te denken. Is er dan nog ergens zoo'n
belangstelling voor theorieën als die van het socialisme, of zijn werkelijk alle disputen
en debatingclubs weer bezig hun abstracta af te werken en worden sprekers,
uitgenoodigd voor lezingen al dan niet met lichtbeelden, aangehoord precies als in
een volksuniversiteit of een vrouwenbond? Het is niet zoo gemakkelijk den modernen
student in één oordeel te omvatten, en al zijn uitingen in één zin te omschrijven, en
toch is er één kenschetsing, die
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volkomen waarheid bevat: de studentenwereld is nu de maatschappij in het klein,
al neemt zij naar den schijn veelal de vrijheid zich daartegen met hand en tand te
verzetten, een afschaduwing, een verzameling van individuen, die niet eens door
de universiteit verbonden worden, want in de massa van tweeduizend en meer,
verdeeld over tientallen collegezalen en laboratoria, kent men elkaar niet, ieder
zoekt zijn eigen vriendenkring, de een blijft ouderwetsch fuiven, de ander zoekt
zelden jolijt, de een loopt lezingen af, een ander bioscopen, een derde loopt college
en werkt verder thuis, de een voelt voor Groot-Nederland en komt op de
Dietsch-academische dagen, een ander bemoeit zich met politiek, een derde heeft
genoeg van vergaderingen, weer een ander zoekt practisch werk of wordt lid van
een vereeniging op religieusen grondslag. Het studentendom is tot op zekere hoogte
een getrouwe afspiegeling van de burgerwereld, alles vindt er zijn aanhangers, links
tot uiterst rechts, ernst tot boertige scherts. Men kan niet zeggen, dat de student dit
of dat is, de collectiviteit valt uiteen in groepen en groepjes met meer of minder
bezieling; die alle te beschrijven, een beeld te geven van wat er gepraesteerd wordt,
is door de veelheid van onderwerpen ondoenlijk; wat er zooal vericht wordt, wat
vereenigingen, disputen, congressen verhandelden en uitten, leze men in verslagen
en gedenkboeken.
Kon men vroeger spreken van een afzonderlijk en specifiek studentenleven, van
een studententype, na den oorlog sprak men van categorieën, en nog meer van
personen, en dat ondanks de pogingen tot nauwere aaneensluiting in landelijke
organisaties, in internationaal verband, waartoe men - den volkenbond nabootsend
- zonder veel succes trachtte te komen, ondanks plaatselijke federaties van alle
vereenigingen en commissies voor studiebelangen, waartoe het corps zijn standpunt
van vertegenwoordiger van alle studenten te zijn, moest prijsgeven om te erkennen,
dat er vele vereenigingen op gelijken voet naast hem stonden. Men vond toen
studenten bij bosjes, wier levenshorizon weinig verder reikte, dan die van den
burgerjongeling, studenten, die ‘studeerden’, werkten voor het examen, niet eens
voor het leven, maar om later den kost voor een gezin te kunnen verdienen. Men
constateerde aan alle kanten een geest van lauwheid, van onverschilligheid, van
cynische afzijdigheid, 'n geest van levensschuwheid, hoogstens actief in
dilettantenvorm, verburgerlijkt, genivelleerd en zonder persoonlijkheid.
Wat de aandacht trekt als een kenmerk, rond 1920-'25 aan zeer velen eigen, is
de matheid, het afnemen der interesse voor de studie door de immer verder gaande
specialiseering en de opeenstapeling der vakken, en de klacht dat de wetenschap
een doode stof blijft, uit com-
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pendia ingepompt, die geen interesse kan wekken, terwijl ook de belangstelling voor
bespreking der stof onder vrienden terugliep. Zelfs van één-voelen in de studie was
geen sprake meer. Zij, die zich eens gaan verdiepen in een onderdeel, daarvoor
warm loopen, omdat zelfstandig en dieper doorgaan op verkregen basis de
belangstelling wakker roept, worden zeldzaamheden. Waar de jolijt op den
achtergrond raakt en belangstelling voor velerlei weer is verminderd, schijnt gebrek
aan idealen de oorzaak der matheid te zijn; 't is nu eenmaal niet meer de zonnige
tijd van weleer, zonder zorgen; al is er nog altijd een percentage corpsleden, dat
zich het lidmaatschap van vele clubs kan veroorloven, al zijn knalfuiven gelukkig
de wereld niet uit en wordt Horatius' gezegde, dat het zoet is van tijd tot tijd eens
dwaas te doen niet vergeten; 't werd wel een tijd van overlading met kennis en ernst,
met hoog opgevoerde eischen en een overdaad van problemen en minder
gelegenheid voor pleizier; er zijn vraagstukken, die eerst een oplossing vinden als
een ideaal of levensbeginsel den gedachtengang leidt. Daarom zochten zoovelen
aaneensluiting in vereenigingen zooals die van de diverse Christelijke richtingen,
van de Katholieken, terwijl buitenkerkelijken bij de Practische Idealisten, theosophen
of in vereenigingen voor bestudeering van ethische vraagstukken onderdak vonden.
In de corpora en daarbuiten was een levensideaal noodig naarmate onbezonnenheid
en levenslust weken, de besten wierpen zich op bestudeering van vraagstukken,
op werk op religieus terrein, op socialen arbeid, of desnoods op de studie van een
lievelingsvak buiten de verplichte colleges, op litteratuur, op muziek, kortom op
datgene, wat het vlakke leven kon veranderen, de zorgen van alledag op den
achtergrond kon schuiven en een object geven aan de liefde voor het goede en het
schoone, passend in de nieuwe maatschappij. Waar vroeger een eeuwige student
als Klikspaan schetsen zonder eenig idealisme naliet, schonk nu een nazaat een
erfenis, die bezielen kon; we doelen op Frits Coers, de Utrechtenaar met een forsch,
gespierd lichaam, maar met den teeren geest van een dichter, Groot-Nederlandsch
voelend, met liefde voor het lied, dikwijls uitgelachen, doch nooit den moed opgevend,
die in 1904 de Vereeniging Het Nederlandsche Lied oprichtte, studentenliederen
verzamelde en uitgaf, doch vooral ze deed zingen op zangborrels en bierjolen,
waarbij de doek over de klok ging om aan geen tijd te doen denken, die met zijn
gezegde ‘Door het bier tot het lied’ het drinken haalde uit de spheer van glazen
leegen tot zatheid, die inhoud aan de jool gaf en door wiens bemoeiingen nog in de
laatste jaren te Utrecht zangbundels verschenen.
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Deze eeuwige student gaf in 1909 den stoot tot een specifieke viering van Julianadag.
Op den vooravond van den 30sten April wordt telken jare een jool gehouden, waarbij
de Rector Senatus Veteranorum vanaf het bordes van P.H.R.M. een toespraak
houdt tot de samengestroomde burgerij en te klokke 12 de Oranjevlag hijscht ten
teeken van de verknochtheid van ons volk aan het vorstenhuis. De laatste jaren
verzamelt zich op den dag zelf een menigte schoolkinderen om onder leiding van
het gezelschap Coers' Lied hier vaderlandsche liederen te zingen en na afloop
worden in den tuin eenige duizenden dorstige kelen met limonade gelaafd.
Waar de vereenigingen zich niet genoeg bezonnen op het vraagstuk om inhoud
te geven aan het studentenleven, om het streven naar ernst te steunen en tegelijk
de vroolijkheid niet te verwaarloozen en de mores levend te houden, waar de
bezinning ontbrak, rezen de klachten en de almanak-overzichten van die lustra
klagen dan ook over ‘dagen, waarin eigenbelang van alle politiek het richtsnoer is’,
over ‘verkeerd begrepen individualisme’, ‘geest van vervlakking, ook dáár, waar
men die niet vermoedde, waar men die verre wenschte’, minimaal clubleven,
afsterven der mores, gebrek aan geestdrift en gewagen van een vaag besef, dat
traditie niet moet bestaan in vormenslavernij, doch de geest ervan eerbied moet
brengen. Men kwam los van het oude, doch zocht nog naar nieuwe richtlijnen, een
tasten van de besten, die belemmerd werden door het jakkeren naar het baantje
van het gros, door egaliseering en vervlakking, die een banale rolprent verkoos
boven hoogere kunst en de kracht tot gezamenlijk streven verlamde; het was het
zoeken naar ruggesteun, die geestesadel kon brengen, minder studentikoos, meer
intellectueel, een adel, die recht gaf om later leiding te geven.
Enkele punten dringen zich op van ideaal en practische toepassing van een
beginsel - ze kunnen hier slechts aangestipt worden. Zoo bv. de religieuse inkeer,
die volgde op het ‘bergenverzettend geloof in het ongeloof’, dat ca. 1900 met grof
cynisme heerschte. De reactie daarop was de stichting en uitgroei der religieuse
en ethische vereenigingen. De N.C.S.V. werkt, is ‘voor alles een zendingsvereeniging
en wil de studentenwereld trachten te winnen voor Christus’, om ‘zooveel binnen
haar bereik ligt, jongens en meisjes, mannelijke en vrouwelijke studenten te winnen
voor het Evangelie van Christus of actief dienstbaar te maken in den arbeid voor
God's Koninkrijk, in ons vaderland en daarbuiten’. Daarmee was de N.C.S.V. een
behoudende kracht, maar ook een bezielende, die in jongenskampen, op
novietenconferenties en bijbelkringen werkte en nastreefde, wat Katholieken op
retraites in drie dagen afzondering en overweging trachtten te bereiken: een dam
opwerpen
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tegen onverschilligheid en de door de Kerken te lang aan haar lot overgelaten
studentenwereld bezielen met een religieus ideaal, waarbij zij meer deden dan
banden tusschen leden van eenzelfde kerkgenootschap nauwer aanhalen.
Heemvaart is een andere beweging, die wij in het nieuwe idealisme aantreffen,
een kerngroepeering ter verdieping op zedelijk en maatschappelijk gebied, die
omstreeks 1922 onder Katholieke Delftsche studenten is begonnen. ‘Gegroeid uit
drankweer is deze groep niet blijven staan bij de afwijzing van dit vaak misbruikt
genotmiddel. Men streefde naar verbetering der heerschende mentaliteit, de
genotzucht, waarvan drankmisbruik slechts één concrete uiting is. De groep beoogde
persoonlijke levensverdieping, de leden te maken tot menschen, die in alles een
éénheid vormen tusschen leer en leven, die in consequent en radicaal Katholicisme
zich bewust zijn van hun levenstaak en levensdoel, die al hun daden stellen
theocentrisch, d.w.z. met God alleen als middelpunt van hun handelwijze’. Dat
streven der Heemvaarders - voortgezet in dat der gewestelijke gilden - uitte zich in
sober leven en propageeren van reidansen in plaats van den modernen dans, in
heiliging van eigen levenswandel en door bijzondere aandacht te schenken aan de
kerkelijke liturgie. Dergelijke kerngroepen vormden zich aan alle universiteiten.
Misschien doet Heemvaart ons de beste kenschetsing van de tegenwoordige
studentenwereld aan de hand: er zijn een aantal kernen, die hun cirkel van invloed
hebben, een aantal cirkels van allerlei inhoud teekent zich op het platte vlak af, er
tusschen blijven ruimten over; de studentenwereld groepeert zich om kernen: studie,
sport, litteraire belangstelling, sociaal werk, religie, politiek, vroolijk leven, enz. en
daartusschen ligt een grauwe middenstof, de masse grise, die nu eens hier, dan
weer daar even komt, of ook nergens.
Na het midden der twintiger jaren dringt het licht der kernen stilaan door in duf en
muffig geworden hoeken en begint lauwheid plaats te maken voor geestdrift om de
levenwekkers heen, zoodat een Vindicater gaat getuigen van groeiende
belangstelling voor behandeling van onderwerpen zooals student en maatschappij,
onderwerpen, die men in den huidigen tijd zooveel op programma's van
studiebijeenkomsten ziet prijken, doch vroeger in een corps zeer ongewoon waren.
Men sprak toen ietwat verwonderd van beroepsidealisten en constateerde met
verbazing, dat daaruit een corpsenthousiasme kon voortvloeien, om dan te erkennen:
‘Zoo heeft het corps, hoe anders het ook moge schijnen, een ernstige ondergrond’,
en die ondergrond maakte het mogelijk spontaan vroolijk te zijn en jolijt te maken
zonder brallend gebrul, wat vroeger
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onmogelijk scheen, doch nu waardeering vond, want ‘feestvieren zonder
grootdoenerij en raffinement heeft een groote bekoring’. Rotterdam getuigde ook
bij een Sinterklaasfeest op de kroeg: ‘Dusdanige feesten, waar meestentijds groote
uitbundigheid en jeneverplezier, uit den aard der zaak vaak eigen aan vele
kroegfeesten, verre te zoeken zijn, zijn onontbeerlijk voor de ontwikeling van een
gezonden corpsgeest’. Dat eenmaal aangenomen volgde onvermijdelijk eenige
jaren later het inzicht: de student van voor den oorlog staat ver, onbereikbaar ver
weg, gescheiden van zijn nageslacht door een onoverbrugbare kloof, die niemand
meer overspannen wil; van hem zijn mores over, die, opnieuw bezield, het behouden
waard blijven. De senaten erkenden het, zij het dat sommigen zeer schoorvoetend
voor het voetlicht kwamen en onwennig met de oogen knipperden: langen tijd hebben
de studenten gemeend, dat zij een wereldje op zichzelf vormden, dat slechts op
eigen pleizier bedacht behoefde te zijn zonder zich aan iets of iemand te storen,
zonder problemen aan te pakken en moeilijkheden onder de oogen te zien; die tijden
zijn voorbij, voorgoed, en niemand behoeft er naar terug te verlangen. In de fata
van het - overigens bijzonder levenskrachtige - Utrechtsche corps kwam men er
voor uit: ‘De student van dezen tijd, de sportsman, is inderdaad veel sterker en vrijer
dan vroeger, en ondanks alle apathie blijkt telkens weer de kracht van ideeën. De
student uit de vorige eeuw, zooals we hem uit almanakken kennen, is nog al erg
vervelend’. De student, die al zijn studiejaren Vastenavond viert en zijn later leven
als de sobere Veertigdaagsche ziet, is aan zijn roemloos einde gekomen.
Zoo kreeg ook het corps een nieuwe doelstelling en ruimer, die het best
omschreven is in den Wageningschen almanak van 1930: ‘Het is een ieder wel
duidelijk... dat door deze evolutie ons Corps een ander doel heeft gekregen. Het wil
niet meer alleen zijn een Vereeniging met een plaats van samenkomst om haren
leden verpoozing aan te bieden na ingespannen studie, neen, het wil den leden
gelegenheid geven zich tot een groot geheel aan te sluiten en zich in alle richting
te uiten tegenover de buitenwereld, het wil op maatschappelijk en cultureel gebied
zich een plaats veroveren, erkend worden als lichaam, maar dan als bijzonder
lichaam met de specifieke eigenschappen van een studentenmaatschappij.’ Het
accent nog sterker op cultiveering van persoon en karakterter leggend, schreef een
Tilburgenaar in het laatst uitgekomen Jaarboekje: ‘Het Corps is geen
amusements-instituut, maar als men 't zoo noemen wil: een vormingsinstituut, en
wel een vormingsinstituut, waar de vorming niet of althans niet hoofdzakelijk
geschiedt van buiten-
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af, maar van binnen-uit: door de leden zelf in onderlinge samenwerking.’
Intusschen nemen de corpora een bijzondere positie in, in zooverre zij blijven
vasthouden aan tradities en groentijd-op-voet-van-ongelijk-heid. Naast de
maatschappelijke tendenzen blijft hier een overheerschend element van spontane
levensvreugde en de exclusiviteit van een maatschappijtje op zichzelf met eigen
gebruiken en een specifieken gemeenschapsgeest. Men kan hierin mede een streven
zien, gericht tegen den nivelleerenden tijdgeest in de ‘groote’ maatschappij. Ook
de onderlinge verschillen handhaven zich: te Utrecht heerschen nog steeds gevoel
voor stijl en het prestige van den Rector, Leiden blijft ‘Leidsch’, Groningen behoudt
zijn provinciale gezelligheid en Amsterdam den disputen-geest; Delft blijft zakelijk
en on-ceremonieel. Het nieuwe ontwikkelt zich hier binnen het kader van het oude.
Er is verandering gekomen en de studentenmaatschappij is losgeraakt uit het
isolement, dank zij het doordringen van nieuwe ideeën, mede door het opkomen
van andere rangen en standen, door het verschijnen van liefhebberijen, van sport
die den straatjongen van het belletjetrekken afhield en den student het verzamelen
van 's nachts geroofde naambordjes en belknoppen afleerde. Toch blijft de student
een bevoorrecht wezen, dat de eene helft van het jaar vacantie heeft en de andere
helft vrij kan nemen als hij wil, hij geniet het voorrecht te kunnen werken, wanneer
hij wil, doch ook te mogen luieren, zoodra de lust tot studeeren hem ontbreekt, hij
mag op zijn tijd een wilde bui hebben, zijn jolige jeugd beleven en grandiooze feesten
organiseeren, hij heeft iets van den artiest, die inspiraties wacht, hij behoeft niet een
eender leven van alle dag te slijten, maar beseft meer dan ooit, dat hij kansen heeft
als één op de duizend om vooruit te komen en zijn privilege niet mag misbruiken,
doch zijn energie moet ontplooien ten nutte van het algemeen en niet in zuiver
egoïsme. Het monopolie van enkele kringen is verbroken en het universitair milieu
is een grootere kring geworden, waarin ook de middenklasse zich een plaats heeft
veroverd, zoodat studeeren geen door geboorte verworven privilege meer is, doch
voor de meesten steunt op capaciteiten, op eigen verdienste. Aan het gros van het
nieuwe milieu hoeft niet meer duidelijk gemaakt te worden, dat een student zich
evenmin aan Bourgogne te buiten mag gaan als een lantaarnopsteker aan slechte
jenever. Aan de academie studeert nu een bonte verzameling, waarin de
tegenstellingen merkwaardigerwijs minder gevoeld worden, dan in den tijd, waarin
uit den kleinen kring zich nog de aristocraten afzonderden en men sprak van de
chiek, de kliek en het zoodje. Niet dat nu alle kliekgeest plotseling verdwenen
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is! Verre van daar; de oude Adam kijkt nog wel eens om den hoek, maar in de groote
massa valt hij minder op en kan weinig kwaad meer doen. De verdraagzaamheid
is toegenomen na heftige beeldstormerijen in den tijd van ontwaken, die de encycliek
Rerum Novarum door een Delftenaar deed aanduiden als ‘de recente Brochure van
den heer Joachim Pecci’. Er is meer eerlijke zelfcritiek, die het niet toestaat zonder
eenig schuldbewustzijn met een zesspan door achterbuurten te rijden en de landelijke
bevolking der dorpen om de academiesteden behoeft niet meer smalend te spreken
over uittochten als festiviteiten voor een kastelein en ergernissen voor een fatsoenlijk
dorpeling. De studentenwereld is democratischer geworden, zonder de ongunstige
beteekenis, die men soms aan dit woord hecht, want het kan slechts bij hooge
uitzondering voorkomen, dat een kleine minderheid van conservatieven en
bandeloozen jarenlang de meerderheid terroriseert, ideeële en materieele redenen
dringen den ouden geest terug, zoodat de student met de beren, de parasiet op
den ouden heer en de gegoede burgerdochter, een museumstuk begint te worden;
student zijn beteekent nu een adeldom zonder feodalisme, volkomen nieuw
geörienteerd en met daadwerkelijke interesse voor wat leeft en werkt.
Velen zijn geraakt door een religieuse of sociale levensgedachte en in velen
brandt de gloed van een nieuw levens- en gemeenschapsideaal. Er kwam daarop
een reactie, die vreesde, dat de student zich te veel in de maatschappij zou begeven;
prof. Knappert zeide in zijn rectorale rede (1924) ‘Hoognoodig wordt voor onze
studentenwereld onthouding van allerlei werk, dat eerst voor later is, minder
maatschappelijke bemoeiing, minder vergaderen, minder optreden in het openbaar.
En op die manier tijd winnen voor rust en stil zitten met veel lezen, met bladeren,
opslaan, aanteekeningen en uittreksels maken; veel hooren en weinig verkondigen;
veel in zich opnemen en weinig uitstrooien; geleid worden en nog niet leiden, niet
peinzen en tobben nog over raadsel en geheimenis, maar gevoelig voor schoonheid,
goedheid en vroomheid, indrinkende de wateren des levens en genieten van wat
elke dag biedt’. Daar school veel waars in, doch even waar was hetgeen prof.
Kamphuisen in 1934 in Vox Carolina schreef: ‘Er zijn twee soorten menschen, zij
die aanleg hebben om in de politiek te gaan en zij die den lust daartoe missen. De
eerste categorie kan tijdelijk tegengehouden worden, doch komt er tenslotte toch
in terecht en het eenige resultaat zou zijn een serie teleurstellingen, fouten,
misgrepen, malle figuren, die men den student niet kwalijk neemt, doch van den
doctorandus niet zoo licht vergeet. De student mag nog domme dingen doen en
hem
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staat de gelegenheid open te hard van stapel te loopen, door te draven, te
overdrijven, als de wijzer van een weegschaal heen en weer te schommelen, tot
het goede punt wordt gevonden. Na korter of langer tijd zal hij eenige illusies armer
en eenige ervaringen rijker, klaar zijn om met bezonnenheid zaken aan te pakken
en niet vreemd meer staan tegenover de wereld. Niets is zoo goed voor de
ontwikkeling der persoonlijkheid als nu en dan eens gevoelig op de vingers getikt
te worden in den tijd, waarin men dat nog verdraagt en voor verbetering vatbaar is;
zoo een dosis practijk is meer waard dan lange theoretische verhandelingen en een
stapel lectuur.’
Het ligt niet in den aard van den student objectief te zijn en diep doordacht te
handelen en daarom komt hij dikwijls in radicale stroomingen terecht en dreigt een
beeldstormer te worden, die alle gevestigde opinies het onderste boven wil loopen,
doch er is meer dreiging dan daad, want de doorsnee-student is zwaar op de hand
in gewichtig schijnende gedachtenwisseling, zonder tot daden te komen. Laat hem
dan subjectief zijn, tasten en zoeken, het hoofd stooten capriolen maken als een
jong veulen in de wei, als een blad aan een boom omslaan, hij is dan tenminste
geen halfslachtige twijfelaar en schippert niet. Laat hem inconsequent zijn, als hij
duffe saaiheid, futlooze halfheid van vaste-rubriek schrijvers hekelt, en dat doet in
een artikelenreeks, die hij kernachtig ‘De Zweep’ noemt, zonder te bemerken, dat
hij daarmee zelf een rubriek opent. Leven moet er zijn in de studentenwereld, vroolijk
en zorgeloos, luimig, frisch en pittig leven, streven en idealisme, zonder karakterloos
nabauwen, zonder angstig afvragen, of 't wel zoo hoort, of de wereld dit of dat wel
goed vindt - die later nog gelegenheid genoeg heeft om overal haar lastigen langen
neus in te steken, doch zich beter tot eigen zaken kan bepalen en den student zijn
luchtig leven moet laten -, geen ontzien van heilige huisjes, waarin het stof van
eeuwen is opgehoopt: ze moeten schoongespoten of omvergetrapt in eerlijken,
directen aanval, om plaats te maken voor nieuw, radicaal - immers zachte
heelmeesters maken stinkende wonden -, wat de student kan doen, omdat hij nog
jong is en probeeren mag. Zoo'n student zal zijn weg wel vinden, eerder dan hij, die
schoolsch voor zijn beroep werkt, en met zoo'n geest bezield blijven mores ten
eeuwigen dage vol leven.
Het leven, eigen, echt studentenleven, voorop!
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Bronnen en litteratuur
Er is naar gestreefd in deze lijst een zoo volledig mogelijk overzicht te geven over
datgene, wat door en over studenten, hun levenswijze en levensomstandigheden
is geschreven, met dit voorbehoud, dat tijdschriftartikelen slechts bij hooge
uitzondering worden genoemd, dat van werken over universiteiten en hoogescholen
alleen de voornaamste in de lijst voorkomen, en van maskeradeboeken niet meer
dan enkele oudere worden genoemd; bovendien werden slechts enkele titels van
gedenkboeken over de militaire praestaties van studenten in 1815 en 1831
opgenomen. Deze beperkingen waren noodzakelijk teneinde de toch al lange lijst
(met ca. 430 nummers) niet tot in het oneindige te doen uitdijen. Een laatste
beknotting is deze, dat er niet naar gestreefd is alle eventueele herdrukken te
noemen. Overigens plaatste ik datgene, wat ik in bibliotheken, academische
verzamelingen en corpsmusea vond, in de overtuiging, dat een zoo volledig mogelijke
opsomming van wat her en der verspreid ligt, haar nut kan hebben, hoewel ik er mij
van bewust ben, dat algeheele volledigheid nog niet is bereikt en ook niet bereikbaar
is, zelfs niet gewenscht zou zijn, waar zoovele drukwerkjes, feestgidsen en verslagen,
lustrumuitgaven en brochuretjes van allerlei aard bestaan, hier van geen belang,
ten deele overdrukjes, waarvan het noemen slechts eindeloos veel plaats zou
vergen.

A - Universiteiten
1 - Leiden
Bronnen voor de geschiedenis der Leidsche Universiteit. Ed. P.C. Molhuysen.
1)
's Gravenhage, 1913-24. 7 dln. R.G.P. - E. Bronchorst, Diarium seu adversaria
quae gestae sunt in academia Leidensi, 1591-1627. Ed. J.C. van Slee.
Amsterdam, 1898. W.H.G. - H. Hardenberg, De archieven van Senaat en
faculteiten, benevens het archief van de academische vierschaar der Leidsche
Universiteit. Zaltbommel, 1935.
M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool, 1575-1825. Leiden,
1829-32. 2 dln. - G.D.J. Schotel, De academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e
eeuw. Haarlem, 1875. -Pallas Leidensis. Leiden, 1925.
P.C. Molhuysen, Over de graden, die oudtijds aan de Leidsche Universiteit
werden verleend. Leidsch jaarboekje 1916. - G.D.J. Schotel, Een
studentenoproer in 1594. Bijdrage tot de geschiedenis van het Staten-Collegie
te Leiden. Leiden, 1876. - C. à Moersche, Disputatio juridica de privilegiis
o

studiosorum. Leiden, 1672. 4 . - G.Y. van Everdingen, Iets over het forum
privilegiatum Utrecht, 1879.
P. van den Bosch, Beschrijving der plegtigheden bij het 2de eeuwfeest van de
Leidsche Akademie. Leiden, 1775. - J. le Francq van Berkhey, Zinnebeeldige
verklaaring der illustre sledevaart ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten.
Leiden, 1776. - Korte geschiedenis der Leydsche academie, 1810-1824, vervat
in den studenten-almanak. Leiden, 1826. - P.J. Blok, De Leidsche Hoogeschool
honderd jaar geleden. Leiden, 1911. - J. Roemer, Het 5e halve eeuwfeest van
de stichting der Hooge schole te Leyden. Leiden, 1825. - M. de Vries, Toespraak
tot de studenten der Leidsche Hoogeschool bij de vaderlandsche feestviering
1)

o

Alle werken zijn in 8 , tenzij het tegendeel is vermeld. R.G.P. = Rijks Geschiedkundige
Publicatiën. W.H.G. = Werken Historisch Genootschap.
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op 19 November 1863. Leiden, 1863. - J.M.E. Dercksen, Gedenkboek der
feestviering van het driehonderdjarig bestaan van Leiden. Leiden, 1875.
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2 - Franeker
o

E.L. Vriemoet, Athenarum Frisicaram libri duo. Leeuwarden, 1758. 4 . - W.B.S.
Boeles, Frieslands Hoogeschool en Rijks Athenaeum in Franeker. Leeuwarden,
1878-79. 2 dln. - A. Hallema, De Academie van Franeker. Historia, Juli 1935.
Verhaal van het tweede eeuwfeest van Vrieslands Hooge school. Leeuwarden,
1785. -Gedenkboek der reunie te Franeker, Leeuwarden, 1867.

3 - Groningen
Leges Academiae Illustrium Ordinum Groningae et Omlandiae. Groningen,
1676. fol. - W.J. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen.
o

Groningen, 1864. 4 . - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek
ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen.
o

Groningen, 1914. 4 .
J.A. van Royen, Openingsrede tot het feest gevierd te Groningen 19-23 Juny
1844, ter herinnering van den academischen leeftijd over 1820-1830. Groningen,
1844. - H.F.Th. Fockens, Academia Groningana dimidio seculo XIX. Franeker,
1850. - Gedenkschrift der inwijding van het nieuwe academiegebouw te
Groningen, September 1851. Groningen, 1851. - C.H. Fenema, Het
academiegebouw te Groningen, 1614-1909. Groningen, 1909.
Reunie en academiefeest. Schetsen en mededeelingen door den schrijver van
Ons Dorp. Groningen, 1851. - W.J. Wendel, Groningens academiefeest van
September 1864. Groningen, 1864. - W.J. Veenhuizen, Geillustreerd
o

gedenkboek der Groningsche academiefeesten. Groningen, 1889. 4 .

4 - Utrecht
J.A. Wijnne, Resolutiën der vroedschap van Utrecht betreffende de academie.
Utrecht, 1888. W.H.G. - L. Miedema, Resolutiën der vroedschap van Utrecht
betreffende de academie. Utrecht, 1900. W.H.G. - G.W. Kernkamp, Acta et
decreta Senatus. Vroedschaps-resolutiën en andere bescheiden betreffende
de Utrechtsche academie. Utrecht, 1936-38. 2 dln. W.H.G.
(H.M.A.J. van Asch van Wyck) De stad Utrecht in hare betrekking tot de
Hoogeschool. Utrecht, 1841. - G.J. Loncq C.Jz., Historische schets der
Utrechtsche Hoogeschool tot hare verheffing in 1815. Utrecht, 1886. - Buys
Ballot, De herstelling der Utrechtsche Hoogeschool in 1813. Utrecht, 1863. A. van Berkel, De Utrechtsche Hoogeschool 1814-1866. Utrecht, 1886. - J.A.
Wijnne, De Utrechtsche Hoogeschool in vorige eeuwen. Rede. Utrecht, 1886.
- S. Muller Fz., De Universiteitsgebouwen te Utrecht, Utrecht, 1899. - G.W.
Kernkamp, De Utrechtsche Hoogeschool in den Franschen tijd. Haarlem, 1914.
- De Utrechtsche Universiteit, 1636-1936. Utrecht, 1936. 2 dln. fol. - S.D. van
Veen, Het stipendium Bernardium. Utrecht, 1911. - H.A. Vermeulen, Een eeuw
veeartsenijkundig onderwijs. Utrecht, 1921.
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Omstandig en naeukeurig verhaal van alle de plechtigheden, vreugdebedrijven
enz. ter gelegenheid van het 100-jarig feest der Utrechtsche Akademie. Utrecht,
o

1736. 4 . - G. Voetius, 100 Jarige Jubelgedachtenisse der Academie te Utrecht.
Utrcht, 1736. - (Marten Schagen) Naeuwkeurige beschrijving van alles wat de
heeren studenten der Utrechtsche Hoogeschool verrigt hebben ter gelegenheid
van en bij de Blijde Komst en Inhuldiging van Z.D.H. Willem Karel Hendrik
Friso. Utrecht, 1747. - (Marten Schagen) Gedagtenis van Utrechts
akademievreugde, betoond ter gelegenheid dat de Prins van Oranje de stad
Utrecht met zijne tegenwoordigheid vereerde. Utrecht, 1766. - C. de Vries,
Naauwkeurige beschrijving en verhaal van alle plegtigheden enz. ter
gelegenheid van de honderdvijftigste verjaring der Utrechtsche Hoge schole.
Utrecht, 1786. - J.H. van der Schaaf, Mijne herinneringen aan de feestviering
van het 2e eeuwgetij der Utrechtsche academie. Utrecht, 1836. - L.Ph.C. van
den Bergh, Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche
Hoogeschool. Utrecht, 1837. - I.H. Burlage, Academische tafereelen, ontworpen
en geschetst tijdens het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool en
in rijm gebragt. Utrecht, 1838. - Beknopt verslag der viering van het tweede
eeuwfeest der Utrechtsche Akademie. Haarlem, 1876.

5 - Harderwijk
H. Bouman, Geschiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en
hare hoogleeraren. Utrecht, 1844-47. 2 dln. - J.S. van Veen, Uit de uitwendige
en inwendige geschiedenis der voormalige Geldersche Hooge school. Gelre
I, 1898.
R.O. Schrassert, Speculationes juridicae posteriores, ofte nadere opmerkingen
op de proce-
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dure bij den academischen Senaat binnen Harderwijk gehouden tusschen de
o

studenten Schrassert en Wijhe. Elburg, 1746. 4 . - A.J. van der Ven, Een
noodlottige vechtpartij te Harderwijk in 1742. Historia, Juni 1936.

6 - Amsterdam
J. van Lennep, Gedenkboek der plechtige viering van het 200-jarig bestaan
der Doorluchtige school te Amsterdam. Amsterdam, 1832. - C.M.J. Willenmier,
Een bladzijde uit de geschiedenis van het Athenaeum Illustre te Amsterdam.
Amsterdam, 1875. - Th. Jorissen, Het verleden van de Universiteit van
Amsterdam. Rede. Amsterdam, 1882. - C.M.J. Willenmier, De gemeente
Universiteit te Amsterdam. Haarlem, 1887. - Gedenkboek Athenaeum en
Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1932. fol.
Statistische gegevens betreffende de Universiteit van Amsterdam, in vergelijking
met andere Nederlandsche Universiteiten. Amsterdam, 1926. (Vergelijk ook
de Statistiek voor het Hooger Onderwijs.)
Phiboenus, Het boek der Chronyken der feesten van Amsterdam des jaars
1832. Amsterdam, 1832. - Gaudeamus! De Amsterdamsche Universiteitsfeesten
van 21 Juni-2 Juli 1932. Amsterdam, 1932. - Verslag van de herdenking van
het derde eeuwfeest van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam, 1933.
fol.

7 - Illustre scholen
C. Fransen van Eck en P. Bosscha, Het tweede eeuwfeest van het Athenaeum
illustre te Deventer op 16 Februari 1830. Deventer, 1830. - J.P. Arend, Het
tweede eeuwfeest van de stichting der Doorluchtige school te Deventer.
Deventer, 1831. - J.C. van Slee, De Illustre school te Deventer, 1630-1878.
Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten. 's Gravenhage, 1916. 2 dln.
C.R. Hermans, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche schole te 's
Hertogenbosch (1630-1848). Amsterdam, 1852.
G.D.J. Schotel, De Illustre school van Dordrecht. Utrecht, 1857.
(I. in de Betouw) Quartierlijke Academie en apostolische of Latijnsche school
te Nijmegen. z.p. en j.

8 - Delft
J. Pijnappel, De Koninklijke Academie te Delft. Amsterdam, 1859. - A. Huet,
De Delftsche Akademie en Polytechnische school. Purmerend, 1880. - (W.J.
Hoffman J.Jz.) Gedenkschrift van de Koninklijke Academie en Polytechnische
school, 1842-1905. Samengesteld ter gelegenheid van de oprigting der
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Technische Hoogeschool. Delft, 1906, 4 . - De Technische Hoogeschool te
Delft van 1905-1930. Delft, 1930.
Herinneringen aan de viering van het derde lustrum der Kon. Academie, Delft,
1857.

9 - Vrije universiteit
J. Woltjer, De eerste vijfentwintig jaren der Vrije Universiteit. Rede. Leiden,
1905. - J.C. Rullman, 1880 - 20 October - 1930. De Vrije Universiteit.
Amsterdam, 1930. - Gedenkboek van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit,
1930. Amsterdam, 1930.

B - Alba studiosorum
o

Album studiosorum Acedemiae Lugduno-Batavae. 's Gravenhage, 1875. 4 . Album studiosorum Academiae Lugduno-Batavae (1875-1925) door J.E. Kroon.
o

Leiden, 1925. 4 .
o

Album studiosorum Academiae Groninganae. Groningen, 1915. 4 .
Album studiosorum Academiae Rheno-Trajectinae, 1636-1886. Utrecht, 1886.
o

4 .
Album academicum van het Athenaeum illustre en de Universiteit van
Amsterdam, bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot
o

1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Amsterdam, 1882. 4 . - Album
academicum van het Athenaeum illustre en van de Universiteit van Amsterdam,
bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632-1913
o

... en der studenten van 1799-1913. (door J. te Winkel) Amsterdam, 1913. 4 .
Album studiosorum Academiae Gelro-Zutphanicae. Ed. J.G. van Epen. 's
Gravenhage, 1904.

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

366

C - Geschiedenis van studentenvereenigingen
1 - Leiden
L.D. Frank en H.B. Wiarda Beekman, Geschiedenis van het Leidsch
studentencorps. Leiden, 1927. - M.A. Beelaerts van Blokland, Schets eener
geschiedenis der studentensociëteit ‘Minerva’. Leiden, 1936.
J.H. Bybau, De leden van het Collegium illustre cui symbolum ‘Non sordent in
undis’ te Leiden, 1815-1915. Leiden, 1916. - F.G.W.J. Backer, Sempre's
eeuwfeest 1831-1931, 8 December. Kroniek van het Leidsch
o

studentenmuziekgezelschap Sempre Crescendo. Leiden, 1931. 4 . Gedenkboek van het sodalicium literis sacrum. Vijftig jaar studentenleven te
Leiden, 1872-1922. Leiden, 1922.
Optogt gehouden door de studenten der Leydsche Hoogeschool 9 Februari
o

1835. Leiden, 1835. 4 . - (Nic. Beets) De maskerade. (Gedicht). Leiden, 1835.
- Gedenkboek der feestelijke vereeniging van oud-studenten der Leidsche
Hoogeschool, gehouden binnen Leiden den 9den Augustus. Leiden, 1838. De intogt van Jan van Beijeren binnen Leyden, 8 Februari 1840. -Intogt van
Frederik Hendrik te 's Hertogenbosch, 11 Januari 1850. Leiden, 1850. 4 stkn.
- Quidam (J. van der Hoeven) Een studentenfeest. Leiden, 1855. - Herinnering
o

aan Leyden in Juny 1855. Leiden, 1855. 4 . - (Verder nog verschillende
publicaties van deze soort).

2- Groningen
Uit Vindicat's verleden. Gedenkboek van het Groningsch studentencorps.
Groningen, 1921.
T. Kuiper, Waarom moet Vindicat ophouden te bestaan? Groningen, 1868. W. Hecker, Toespraak ter opening der reunie van oud-studenten der
Groningsche Hoogeschool. Groningen, 1879. - (J. Bergsma) Vindicat atque
Polit. Overdruk uit de Provinciale Groningsche Courant. Groningen, 1884. Lustrumboek Vindicat atque Polit. Groningen, 1914. - Idem, 1934. - Rapport
uitgebracht door de commissie van onderzoek inzake een reorganisatie van
het Groninger studentencorps. Groningen, 1919.

3 - Utrecht
W.C.A. van Vredenburch, Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche
studentenleven. Utrecht, 1914. - Het Utrechtsch studentenleven, 1636-1936.
o

Utrecht, 1936. 4 . - W.C.A. van Vredenburch, Utrechtsche studentencorpsrecht.
Leiden, 1894.
J.D. van der Plaats, Geschiedenis van N.D.N.E.A., voordracht bij de viering
van het 24-jarig bestaan op 1 December 1877. Utrecht (1878). - Gedenkboek
van het halve-eeuwfeest van het Utrechtsch Studenten Zendinggezelschap
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o

Eλϑέτο ή βασιλεία σου, opgericht 21 April 1846. Utrecht, 1896. 4 . - Verslag
1875-1885 der Utrechtsche studentenvereniging ‘Unitas pharmaceuticorum’.
Dieren, 1885. - Over geschiedenis en principes van U.S.R. Utrecht, 1915.

4 - Amsterdam
Geschiedenis van het Amsterdam studentenleven, 1632-1932. Gedenkboek.
Amsterdam, 1932. fol.
Feestbundel ter herinnering aan de viering van het 75-jarig bestaan van
E.T.E.B.O.N. Haarlem, 1890. - A. Winkler Prins, Feestavonden van de
studentenkring N.E.K. Amsterdam, 1895. - Verslag van de lustrumfeesten
gevierd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan der pharmaceutische
studentenvereeniging ‘Luctor et Emergo’ te Amsterdam. Amsterdam, 1898. Gedenkboek, samengesteld bij gelegenheid van het vijfde lustrum van het vrij
dispuutgezelschap V.I.V.A.T. 1908-1933. Amsterdam, 1933. - Gedenkboekje
ter gelegenheid van het derde lustrum van het vrij dispuutgezelschap
V.I.A.T.O.R., 25 Mei 1932. Amsterdam, 1933. - Gedenkboek van het
dispuutgezelschap N.I.S.I.T.A., 1912-1937. Amsterdam, 1937.

5 - Delft
Geschiedenis van het Delftsch studentencorps. Uitgeg. door den senaat. Delft,
1895. - H.J. Verhellouw, Geschiedenis van het Delftsche studentencorps,
o

1848-1898. Delft, 1898. 4 . - (M.H.K. Franken) Gedenkboek van het Delftsche
o

studentencorps, 1848-1923. Delft, 1923. 4 .
Gedenkboek van het XIde lustrum van het Delftsche studentencorps. Delft,
o

1903. 4 . 2 dln. - Gedenkboek der lustrumviering van het Delftsch
o

studentencorps. Delft, 1908. 4 . - Shah Abbas de Groote. Zijn intocht... op het
XIIIde lustrum van het Delftsche studentencorps. Delft, 1913.
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Gedenkschrift van de R.K. studenten Vereeniging ‘Sanctus Virgilius’, uitgegeven
o

ter gelegenheid van haar IIe lustrum. Bergen op Zoom, 1908. 4 . - Lustrumboek
van den Delftschen studentenbond, 1897-1922. Delft, 1922.

6 - Landelijke vereenigingen
Th. Scharten, De wording der Nederlandsche Christen Studenten Vereeniging.
Rotterdam, 1903. - H.C. Rutgers, De Nederlandsche Christen Studenten
Vereeniging. Amsterdam, 1908. - De wereldfederatie van Christen Studenten
Vereenigingen. Utrecht, 1912. - M. van Rhijn, Taak en arbeid der Ned. Christen
Studenten Vereeniging. Utrecht, 1920. - M. van Rhijn, Geschiedenis van het
jeugdwerk der N.C.S.V. Leiden, 1929. - Tijdspiegelingen aan de Nederlandsche
gemobiliseerden aangeboden door de N.C.S.V. z.p. 1916.
J.H. Adriani, De Christen Studentenbeweging. Rotterdam, 1905.
Gedenkboek der Societas Studiosorum Reformatorum ter gelegenheid van
haar 6de lustrum. Rotterdam, 1916. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid
van het 8ste lustrum, 1886-1926. Rotterdam, 1926. - Gedenkboek uitgegeven
ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Societas Studiosorum
Reformatorum. Amsterdam, 1936.
Gedenkboekje V.C.S.B. 1920.

D - Geschriften over diverse gebeurtenissen; Groenvraagstuk
Mensinga, Groninga triumphans. Groningen, 1673.
(Ulr. Huber) Dansmeester van Franquer geheekelt en geholpen. Leeuwarden,
o

1683. 4 . - T. Paludanus, Academie-dansschool. Leeuwarden, 1683. - (Joh.
o

van Holst) Missive aan een vriend. Leeuwarden, 1683. 4 .
Brief van N.N. aan den zeeden-meester der studenten, zo als zijn
Hoog-Eerwaarde zich gelieft te noemen, in het weeklijke papier door Zijn Ed.
geschreven voor de groentjes. Leiden, 1751.
Verslag van de Commissie der studenten in de zaak van 10 Oct. 1825. (Utrecht,
1826).
Antwoord op de admonitie van den Rector en den akademischen Senaat der
Leydsche Hooge school. (Leiden, 1828).
M. Siegenbeek, Vergelijkende beschouwing van 't geen door de kweekelingen
der Leidsche Hogeschool in de jaren 1672, 1825 en 1831 tot verdediging van
het vaderland verricht is. Leiden, 1831. - J. Roemer, Gedenkschrift van den
veldtogt der heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden. Leiden, 1831.
2 stkn. - G. van de Linde, De vrijwillige jagers der Leidsche Hoogeschool in
o

1830 en 1831. Leiden, ca. 1875. 12 . - Gedenkboek der vrijwillige
flankeurscompagnie Groninger en Franeker studenten. Groningen, 1832.
Het Collegium Civitatis Academiae Lugduno-Batavae Supremum aan allen,
die in het heil van het Leidsch studentencorps belangstellen. Leiden, 1839. (W.F.G.L. d'Alblaing van Giessenburg) Vrijmoedige gedachten over de wetten
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en instellingen der beide corpsen studenten te Leiden. Leiden, 1839. - Brief
aan mijn vriend D. Leiden, 1839. - Een brief over het papier en inkt vermorsen
der Wouldbes. Leiden, 1839. - Iets onpartijdigs over de Leidsch
studenten-almanakken. Leiden, 1840. - (J. Kneppelhout) Het laatste vlugschrift.
Leiden, 1840. - Groen, Novitius, Vrijheid. Leiden, 1841. - Aanteekeningen op
het boekske genaamd Groen, Novitius, Vrijheid, Leiden, 1841. - C.G. Cobet,
Allocutio ad commilitiones. Leiden, 1852.
Brief aan den heer student B. over het groenwezen en den studentensenaat.
Amsterdam, 1839. - Voorstel aan den Utrechtschen studentensenaat ter
aanneming der wetten van het studentencorps der Leydsche Hoogeschool.
Amsterdam, 1839. - Een woord aan allen, die den Amsterdamschen
studenten-almanak voor 1855 gelezen hebben. Amsterdam, 1855.
Aan mijne academiebroeders, bijzonder aan de theologanten. Utrecht, 1838.
- De Senatus theologorum verdedigd tegen het stukje aan mijne
academiebroeders, bijzonder aan de theologanten, door M.S. Utrecht, 1839.
- (C.P. Henny) Echo, of hartelijk woord aan mijne academiebroeders. Utrecht,
1839. - (J.J.L. ten Kate) Aan mijne academiebroeders. Utrecht, 1839. - (J.J.L.
ten Kate) Aan mijne academiebroeders. Geen echo. Utrecht, 1839. - (A.F.H.
l'Espinasse?) Eene hervorming van de wetten der Utrechtsche ontgroensenaten
noodzakelijk. Utrecht, 1839. - (P.M. Tutein Nolthenius) Een woord aan onze
Utrechtsche medestudenten en in het bijzonder aan de schrijvers van Eene
Hervorming, enz. en Echo, Protestanten en Roomsch-
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gezinden. Leiden, 1839. - (A.M.G. Smulders) Gedachten van eenen
protestantschen student over: Een woord aan onze Utrechtsche medestudenten.
Leiden, 1839. - Nog iets over het ontgroenen der studenten of ontwerp tot een
verzoekschrift aan de leden der Tweede Kamer der Staten-Generaal. Utrecht,
1839. - Critische aanmerkingen op academische geschriften. Utrecht, 1839.
Bedenkingen tegen het groenwezen aan de Utrechtsche Hoogeschool.
Uitgegeven vanwege het gezelschap Sappho. Utrecht, 1848. - Gedachten bij
het lezen der van wege het gezelschap Sappho uitgegevene bedenkingen
tegen het groenwezen. Utrecht, 1848. - Gedachten over het groenwezen van
eenige studenten. Utrecht, 1854.
De bestaande tweespalt en haar oorzaken. Toegelicht op last van het
Utrechtsche studentencorps. Utrecht, 1855. - D. Koorders en H.G.B. Nahuys,
Het manifest van den afgetreden senaat. Utrecht, 1855. - (F.H. van Affelen van
Oorde) De noodzakelijkheid der afscheiding betoogd door eenige leden van
het voorloopig bestuur der afscheiding betoogd door eenige leden van het
voorloopig bestuur der nieuwe Utrechtsche studentenvereeniging. Utrecht,
1855. - E.J. van der Meer en W.F. Schrook, De scheuring onder de Utrechtsche
studenten. Amsterdam, 1855.
S. Crommelin, Welmeenende raadgevingen aan studenten-jongelingen, maar
ook aan anderen. Leeuwarden, 1852. - Raad van eenen vader aan zijnen zoon
bij diens vertrek. Schoonhoven, 1852.
J.A.H. H(euff) Een woord aan de leden van het Delftsch studentencorps. Delft,
1857. - De academische opvoeding in verband met de jongste gebeurtenissen
te Delft. Leiden, 1861. - J.E. Slingervoedt Ramondt, Letterknechterij. Een woord
aan de Nederlandsche studenten. Delft, 1864.
Oorlog of vrede? De strijd van het Utrechtsche studentencorps door een lid
van het Leidsche studentencorps. Leiden, 1863. - Open brief aan het
Utrechtsche studentencorps... naar aanleiding van den Almanak van het Leidsch
studentencorps. Utrecht, 1863. - Vrede en geen oorlog. Utrecht, 1863. - Het
verslag van den Utrechtsche studenten-almanak voor 1864 en het adres van
enkele theologanten, door een student in de theologie. Utrecht, 1864. - Wat
was de oorsprong? Hoe zal het einde zijn? Nog een woord over den strijd
tusschen de Utrechtsche en Leidsche studentencorps. Utrecht, 1864. - Het
feest te Woerden. Verzoening tusschen het Leidsche en Utrechtsche
studentencorps, Leiden, 1864.
F.J.A.M. Wierdels, Difficiles nugae. Geschiedenis van het Amsterdamsch
studentencorps en van den Amsterdamschen studentenbond. Amsterdam,
1889. Herdruk met naschrift 1889. - G. Hofstede Gz., Fulgura fracta. Antwoord
aan den Heer Wierdels. Het goed recht van den Amsterdamschen
studentenbond. Amsterdam, 1889. - H.J. Koenen, Gebrek aan doorzicht of
Oog voor noodzakelijkheid. Een vriendschappelijk woord over Difficiles Nugae.
Amsterdam, 1889. - De Lantaarn. Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland.
Dieren, 1889. (Eenige nrs. zg. 5e jrg. spotblad tegen den bond.)
A.J. Fraenkel, Open brief aan hen, die de Universiteit voor het eerst bezoeken.
Leiden, 1879. - A.J. Fraenkel, Het groenwezen. Leiden, 1885.
Groenloopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande
studenten door een hoogleeraar. Amsterdam, 1904. - J.W. Wicherink,
Beschouwingen over het groenloopen. Amsterdam, 1904. - J.H. Telders, De
groentijd te Delft. Delft, 1904. - Groenloopen geen zelfvernedering. Leiden,
1904. - C.J. van Holthe tot Echten geb. Kuyper van Harpen, Heeft de groentijd
nog reden van bestaan? 's Gravenhage, 1909. - J. van Gennep, Het
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bestaansrecht van den groentijd. Delft, 1909. - A.T.A. Heyting, De groenkanker
aan de Universiteiten. De weg tot afschaffing. Amsterdam 1910. - J.J.M. de
Groot,De groentijd, een academisch misbruik en de weg tot afschaffing.
Hilversum, 1910. - Enquête in zake de groenquaestie. Overdruk uit Het
Vaderland. Delft, 1910. - J.W. Wicherink, De onverdedigbaarheid en
ontoelaatbaarheid van het groenloopen. Hilversum, 1910. - G.W. Kernkamp,
Studentenzeden. Haarlem, 1912. - R.A. van Sandick en J.H. Telders, Afschaffing
van den groentijd. Baarn, 1912. - A.F. de Savornin Lohman, Studentenleven.
Delft, 1913.

E - Litteratuur over studenten
Th. Rodenburgh, Jaloersche studenten. Amsterdam, 1644. - J. Nooseman,
Beroyde student. 3e ed. Amsterdam, 1679. - (P. Bernagie) Het Franeker
studentenleven. Amsterdam, 1684. Herdruk Amsterdam, 1744. Ook als:
Belachelijke jonker en studente-leven. Kluchtspel. Amsterdam, 1684. Herdruk
Doetinchem, 1882. - (Jan van Bergen) Gemengelde Parnasloof. Utrecht,
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1693. - P. de Neyn, Studentenleven. Amsterdam, 1697. - De Franequer Los-kop
o

of hollebollige student, door J.W.D.V. Amsterdam, z.j. 12 . - Aeg. van Hoven,
De student stalknecht. Amsterdam, 1700. - J.J. Mauricius, Het Leidsche
studentenleven. 1717. Herdrukt tesamen met Franeker studentenleven, z.j. in
o

12 . - De wederspannige student of tegenstrever des huwelijks, z.p. en j. - De
dood van Pallas. Treurspel. Rotterdam, 1761.
Iets voor studenten. Middelburg, 1790.
J. van Lennep, Academische idyllen. Amsterdam, 1826. - Utrechtsche
akademietafereelen. Utrecht, 1834. - A. Gijsberti Hodenpijl, Willem van Bergen,
student aan de Leidsche Hoogeschool. Leiden, 1838-42. 2 dln. Anti-gerusiomachia. Tragico-comisch-dramatisch en episch digtstuk. Utrecht,
1839.
J.J.L. ten Kate, De tijdperken van het studentenleven. Utrecht, 1842. - Licht
en schaduw van het studentenleven door G.M.G. Amsterdam, 1842. 2 dln. Klikspaan, Studententypen. Leiden, 1841. (Diverse herdrukken) - Klikspaan,
Studentenleven, Leiden, 1844. - Klikspaan, De studenten en hun bijloop. Leiden,
1844. - Joh. Dyserinck, Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers
van Klikspaan. Amsterdam, 1908. - (Verder verschillende tijdschriftartikelen
over dit onderwerp.) - P.H. 't Hooft, De student Beets. Haarlem, 1914. - A.J.
Luyt, Klikspaan's studentenschetsen. Leiden, 1910. - A. Ver Huell, Werken.
o

Jeugd. Zijn er zoo? Zoo zijn er. Studentenschetsen. Arnhem, z.j. 4 . - Joh.
o

Dyserinck, Al. Ver Huell in zijn leven en werken. Leiden, (1907). 4 .
A.F.H. l'Espinasse, Academisch legaat door een oud-student. Utrecht, 1842.
- A. des Amories van der Hoeven, Herinneringen aan mijne academiereis in
1843. Leeuwarden, 1845.
Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de hooge scholen, naar Mr. Hironymus
van Alphen. Door een student (H. Fabius). Amsterdam, 1846.
(A.F.H. l'Espinasse) Waarachtige physiologie van den student, of eene
oorspronkelijke student door Joris Bromminck; Deventer, 1846. - (P. Loosjes)
Mijn kamer, door een student. Utrecht, 1849.
Thrasybulus, Groen en rijp. Haarlem, 1854. - Asters dichtbundeltje,
bijeenverzameld door studenten te Leyden en Utrecht. Leiden, 1854. - H.J.
Witzenburg, Juvenilia. 1860. - Lans, Sympozionomie. Tafelwet voor de
akademische jeugd. 's Gravenhage, 1864. - G. Pruys van der Hoeven,
Akademielieven. Utrecht, 1866. - Piet Paaltjens, Snikken en grimlachjes.
Schiedam, 1867.
(M. de Bruyn) Breviarum studiosorum. Arnhem, 1871.
P. Brooshooft, Academische dissolving vieuws. Leiden, 1875. - Roland,
Akademieleven, een copij naar het origineel door een paedagoog. Utrecht,
1878. - (P. Harting) Voorheen en thans, 1828-78. Herinneringen, opmerkingen
en wenken door een oud-student. Utrecht, 1878.
De student in zijn eerste jaar, of Vergadering van 't Oratorisch gezelschap
‘Rommelzoo’. Klucht. Utrecht, 1883.
L.A. Bähler, Een en ander in dicht en ondicht uit mijn studententijd. Groningen,
1892.
Cornelie Huygens, Barthold Meryan. Amsterdam, 1897. - M. van der Werf, Jan
Mulstok. Roman uit de Deltsche studentenwereld. Schiedam, 1898. - Tjeerd
Flappuith, Toen ik Indisch student was. Amsterdam, 1902. - (A.W. Kamp en
M.D. Horst) Rotte Blâren, Leiden, ca. 1905 - Annie Salomons, Een
meisje-studentje. Bussum, 1907. - Annie Sillevis, Een meisje-student over ‘Een
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meisje-studentje’. Rotterdam, 1907. - F. Lelyvelt, Het ventje-studentje. Bergum,
1908. - Tjebbo Franken, Studentenhaver. Amsterdam, 1909. - E.J. Haslingnuis,
Het studentenleven (1900-1909).
S.D. van Veen, Academieleven. Baarn, 1910.
Io vivat Bloemlezing uit moderne studenten poëzie, door François Pauwels.
Amsterdam, 1912. - Hans Martin, Malle gevallen. Rotterdam, 1913. - Theo
Daan, Studentenliedjes. Rotterdam, 1913. - Hippocreen, Bloemlezing uit de
Amsterdamsche studentenpoëzie. Amsterdam, 1925. - W. Coops, Leidsch
studentenleven in het laatst der vorige eeuw. Rotterdam, 1926. - Io vivat.
Studentencocktail, gemixed door P.H. Schröder. Amsterdam, z.j. (1937).

F - Almanakken
Almanak voor het Leidsch studentencorps. 1815 vlg. - Voorjaarsrente.
Bloemlezing in poëzij uit de Leidsche studenten-almanakken, 1825-50. Leiden,
1850. - Almanak Vis Unita Fortior. 1840-44. - Jaarboekje der Leidsche
studentenvereeniging Pergo et Perago. 1908-09. - Almanak Unitas Studiosorum
Lugd. Bat. - Jaarboek der Indologen Vereeniging. Leiden, 1918. - Almanak

A.C.J. de Vrankrijker, Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven

370
voor de Vereeniging Vrouwelijke Studenten te Leiden. 1922 vlg. - Verder
verschillende faculteitenjaarboekjes.
Vindicat atque Polit. Mengelingen. Groningen, 1816. - Almanak voor het
Groningsch studentencorps. 1829 vlg. - Bloemlezing uit de Groninger
studenten-almanak van de jaren 1829-79. Groningen, 1885. - Almanak van
Post Chaos Lux. 1842-44. - Almanak der vrouwelijke studentenclub te
Groningen. 1912 vlg. - Faculteiten-jaarboekjes sinds 1907.
Almanak van het Utrechtsch studentencorps. 1823 vlg. - Anthologie uit de
Utrechtsche studenten-almanak, 1823-47. Utrecht, 1853. - Feestbundel ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Utrechtsche studenten-almanak.
Utrecht, 1872. - Almanak Mutua Fides. 1856-60. - Jaarboekje van het Korps
kweekelingen Mavors Medicator aan 's Rijks kweekschool voor militaire
geneeskundigen. 1868. - Veterinaire studenten-almanak. 1887 vlg. - Almanak
van den Utrechtschen studentenbond. 1897-1901. (1898 verscheen als Almanak
voor den Utrechtschen en den Amsterdamschen studentenbond.) - Almanak
voor de tandheelkundige studenten. 1903 vlg. - Jaarboek der Unitas
Studiosorum Rheno-Trajectinum. 1914-27. - Lustrumalmanak der Unitas
Studiosorum Rheno-Trajectinum. 1916 en 1926. - Almanak van de Utrechtse
Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 1923 vlg. - U.S.R. boek. 1927 vlg.
Almanak van het Amsterdamsch studentencorps. 1831 vlg. - Bloemlezing uit
de Amsterdamsche studenten-almanak, 1832-1881. Amsterdam, 1882. Bloemlezing uit het mengelwerk van honderd almanakken. Amsterdam, 1930.
- Almanak voor studenten aan de genees-, heel- en verloskundige scholen.
1849-51. - Almanak van M.O.D.U.S. 1857-61. - Almanak van het Korps
kweekelingen aan 's Rijks kweekschool voor militaire geneeskundigen. 1868-80.
- Bloemlezing uit de almanak van het Korps kweekelingen Mavors Medicator.
Amsterdam, 1877. - Almanak voor den Amsterdamschen studentenbond.
1887-96. - Jaarboekje der Amsterdamsche Studenten Vereeniging. 1901 vlg.
(En faculteiten-jaarboekjes.) - Jaarboekje Unitas Studiosorum
Amstelodamensium. 1914-1916. - Almanak der U.S.A. 1916 vlg. Lustrumalmanak U.S.A. 1911-1936. Amsterdam, 1936. - Almanak van de
Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 1934 vlg.
Almanak van het Delftsch studentencorps. 1851 vlg. - Bloemlezing uit de
Delftsche studenten-almanakken 1857-64. Delft, 1864. - Idem 1851-75. Delft,
1875. - Idem 1876-98. Delft, 1898. - Jaarboekje der Indologen Vereeniging.
Delft, 1883-92. - Almanak der Indologische Studenten Vereeniging, 1892-96.
- Almanak van het Indologisch studentencorps. 1897-99. - Almanak voor den
Delftschen studentenbond. 1900 vlg. (1919-21 als Jaarboekje). - Almanak der
Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 1914 vlg. - Jaarboekje van den
Delftschen studentenbond. 1921 vlg.
Almanak voor het studentencorps aan de Vrije Universiteit. 1898 vlg.
Almanak van de Vereeniging ‘Landbouw Societeit Ceres’. 1905-10. - Almanak
van het Wageningsch studentencorps. 1910 vlg. - Almanak van den
Wageningschen studentenbond. 1924 vlg.
Almanak van het Rotterdamsch studentencorps. 1915 vlg. - Jaarboekje der
Vereeniging voor Studiebelangen aan de N.H.H. 1916 vlg. - Almanak van den
Rotterdamschen studentenbond. 1922-23. - Almanak der R.K.
studentenvereeniging Sanctus Laurentius. 1935 vlg. (getypt). - Almanak van
de Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. 1936 vlg.
Nijmeegsche studenten-almanak. 1929 vlg.
Jaarboekje van het Tilburgsche studentencorps St. Olof. 1930 vlg.
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Annuarium der R.K. studenten. Leiden, 1902 vlg.
Jaarboekje van de Ned. Christen Studenten Vereeniging. Amsterdam, 1907
vlg.
Zionistisch jaarboekje van de Ned. Zionistische studenten organisatie, 's
Gravenhage, 1909-24.
Jaarboekje van den Vrijzinnig Christelijken Studentenbond. 1916 vlg.
Annuarium der Societas Studiosorum Reformatorum. Rotterdam, 1924. Delft,
1928-29. Vervolgd als Almanak der S.S.R. Delft, 1929 vlg.
Jaarboek van het Dietsch Studenten Verbond. (Amsterdam) 1930 vlg.
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G - Tijdschriften
De Spectator der studenten. Leiden, 1774. Herdruk, Utrecht, 1780. - Nieuwe
Spectator der studenten voor studenten in de theologie in 't bijzonder. Leiden,
1777. Herdruk Utrecht, 1780.
De gekortwiekte faam. (Utrechtsch akademisch blad) Amsterdam, 1825-28. De Faam. Utrecht, 1834. - Utrechtsche akademische recensent. Utrecht, 1834.
- Utrechtsche akademietafereelen. Utrecht, 1834. - Minerva. Tijdschrift voor
studenten, academische berichten en boekbeschouwing. Amsterdam, 1835-36.
- Gedenkschriften van een student. Utrecht, 1838-41. - Braga. Dichterlijke
mengelingen. Utrecht, 1842-44. Herdruk 1883. - Panathenaeum. Studentenblad.
Groningen, 1842-43.
Eltheto. Utrecht, 1846 vlg. (In 1913 overgenomen door de N.C.S.V. als Eltheto,
studentenweekblad, orgaan van ...).
Universiteitsblad. Utrecht, 1849-50. Amsterdam, 1854-55. - Lucifer.
Academische courant. Utrecht, 1850-53. - Vox studiosorum. Utrecht, Leiden,
1865-74. Leiden, 1875-92. Utrecht, 1893 vlg. - Studentenweekblad. Utrecht,
1871-74. (Opgegaan in Vox). - Minerva. Leiden 1876 vlg.
Vrije arbeid. Geïllustreerd studentenmaandblad. Utrecht, 1882-84. - Alma Mater.
Orgaan van den Amsterdamschen studentenbond. Amsterdam, 1888-90. Propria Cures. Amsterdamsch studentenblad. Amsterdam, 1890 vlg. - Stemmen.
Delft, 1891. - Excelsior. Utrecht, 1893. - Saphir. Leiden, 1896. - In den Nevel.
Studententijdschrift. Delft, 1897-99. - Spectemur agendo. Utrecht, 1896 en
1899. - Delftsch studentenweekblad. Delft, 1898 vlg. - Utrechtsch
studentenweekblad. Utrecht, 1900 vlg. - Ceres. Orgaan van het Wageningsch
studentencorps. 1906 vlg. - Technisch studententijdschrift. Officieel orgaan
van de Vakvereenigingen der studenten aan de Technische Hoogeschool.
Delft, 1909 vlg. - Absyrtus. Orgaan van het Veterinair studentencorps. Utrecht,
1910 vlg. - Alma Mater. Utrecht, 1911-16.
Roomsch studentenblad. Leiden, 1910-32.
Het Utrechtsch maandblad voor vrouwelijke studenten, Utrecht, 1911-13. Maandblad voor vrouwenstudie. Utrecht, 1913-15.
Virtus Concordia Fides. Orgaan van het Leidsch studentencorps. Leiden, 1912
vlg. - Fides. Wageningsch studentenorgaan. Wageningen, 1913 vlg.
Fraternitas. Groot Gereformeerd studentenmaandblad. Delft, 1914-29. Mededeelingen van de Ned. Christen Studenten Vereeniging. Amsterdam,
1915-16. - Berichten uit den Vrijzinnig Christelijken Studentenbond. Rotterdam,
1916 vlg.
U.S.R. mededeelingen. Utrecht, 1917-23. - Rotterdamsch studentenweekblad
Hermes. 1919 vlg. - Vivos Voco. Officieel orgaan van de Unitas Studiosorum
Rheno-Trajectinum. Utrecht, 1923 vlg. (1923-25 Maandblad van U.S.R.).
Kentering. Maandblad van den Bond van Soc. Dem. studentenclubs.
Amsterdam, 1923 vlg.
Algemeen Groningsch studentenweekblad Der Clercke Chronicke. Groningen,
1924 vlg.
Maandblad der V.C.S.B. Utrecht, 1922-26.
Vox Carolina. Nijmegen, 1926 vlg.
(Wetenschappelijke) Mededeelingen. Rotterdam, 1926 vlg.
Vinculum studiosorum. Orgaan van de Unitas Stud. Lugd. Bat. Leiden, 1926
vlg. - Unitas. Amsterdamsch studentenblad. Amsterdam, 1926 vlg. Rotterdamsch studentenblad. Rotterdam, 1928 vlg.
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De Bries, Uitg. Drankweer- en Heemvaart-interacademiale. 1927-29.
Orgaan der S.S.R. Groot Gereformeerd studentenblad. Delft, 1929-31. Vervolgd
als Libertas ex Veritate. Orgaan der Soc. Stud. Ref. Voorburg, 1931 vlg.
Acta Augustineana. Orgaan der R.K. studentenvereeniging St. Augustinus te
Leiden. Leiden, 1930 vlg. - Vox Veritatis. Orgaan der R.K. studentenvereeniging
te Utrecht. Utrecht, 1931 vlg. - Viking. Orgaan der Tilburgsche
studentenvereeniging St. Olof. Tilburg, 1932 vlg.
Lustrumcourant der Rotterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging.
Rotterdam, 1931.
Fryslan Oerein. Amsterdam, 1932-35.
Dietsche Orde. Algemeen Dietsch studententijdschrift. Overveen, 1932-33.
Katholiek Amsterdamsch studentenblad. Amsterdam, 1933.
Conjecturealia. Roterdamsch studentenblad. Rotterdam, 1933-34.
Centraal faculteitenblad. Amsterdam, 1936 vlg.
De Wig. Orgaan der Ned. Nationaal-Socialistische Studentenfederatie. 1934.
De Dijk. Orgaan van de Unie van R.K. studenten. Leiden, 1932-38. - Groenhout.
Leiden, 1938 vlg.
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H - Zangbundels
Studentenzangen. Leiden, 1822. - Studenten-liederen, in muzijk gebragd door
Benedict Warstadt. Utrecht, (1827). - Groninger studentenliederen. Groningen,
1833. - Studentenzangen van den Senaat Ne Praeter Modum aan het
o

Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam, 1835. 12 . - Q.J. Goddaard.
Zangen voor de studenten der geneeskundige school. Rotterdam, 1836. - (J.A.
Baart de la Faille) Studenten-liederen. Groningen 1854. - Vademecum voor
den student. Liederenboek 3e ed. Utrecht, 1870. (Nog verschillende
herdrukken). - (M.J. Valeton en B.S. Scholtens) Studentenliederen. Groningen,
(1871). - Mr. Adam, Studentennalatenschap. Utrecht, 1871.
o

Nieuw liederenboek voor den Nederlandschen student. Amsterdam, 1895. 16 .
o

- Fr. Coers, Liederenboek van Groot-Nederland, Utrecht, 1896-1902. 4 dln. 4 .
(Deel I onder den titel Studentenliederenboek van Groot-Nederland). Studentenzangen, opgedragen aan de Illustrissimus Senatus Studiosorum
o

Amstelodamensium. Amsterdam, 1910. 12 . - Studentenliederboek van
Groot-Nederland. Utrecht, 1931. - Vivat academia. Utrecht, 1935. - J.W.
Wicherink, Studenten zingt! Een bundel Nederlandsche studenten en
o

oud-studenten liederen. Leiden, 1936. 12 .

I - Sport en moderne stroomingen
G.A. Abendanon en N.J. Beversen, Gendenkboek der studentenroeisport en
van den Ned. Studenten Roeibond, 1883-1932. Delft, 1932. - Gedenkboek van
de Delftsche Studenten Roei Vereeniging Laga, 1876-1932. Delft, 1932. Gedenkboek, verschenen bij het 50-jarig bestaan van de Amsterdamsche
studentenroeivereeniging Nereus, 1885-1935. Amsterdam, 1935.
H. Treub, C. Winkler e.a., De vrouw en de studie. Voordrachten en debatten.
Haarlem, 1898. - T.M. Wibaut, Het meisje aan de Universiteit. Rede.
Amsterdam, 1908. - Een wereldcorrespondentie van meisjesstudenten.
Opstellen over Vrouwenstudie. Uitg. der Ver. Vrouw. Stud. Leiden, 1910. - Nine
Minnema, De andere lijn. z.p. en j. (Amsterdam, 1922).
H. Burger, Feestrede, uitgesproken ter begroeting van het vierde Groot Ned.
Congres. Z.p. (1913).
Zal ik mij vroolijk maken met een glas wijn? Een voorlezing door een oud
student. Groningen, 1850. - Waarom studeren wij? Aan de akademieburgers
in Nederland door een gepromoveerd student. Utrecht, z.j. (1864). - Aan
studenten en niet studenten. Lezers, waarom studeren? Utrecht, z.j. - Wij
studenten. Uitgave der interacademiale geheelonthoudersbond. Utrecht, 1924.
De ontucht in de studentenwereld. Antwoord aan ‘een student’ door een
medestudent. Amsterdam, 1890. - S.K. Bakker, Heeft de student ook zedelijke
plichten? Leiden, 1911. - H.Y. Groenewegen, De student en de godsdienst.
Leiden, 1915. - F.W. Grosheide, Principieel studeeren. Kampen, 1919.
Ger. Brom, De omkeer in 't studentenleven. Delft, 1923.
P.A. Diepenhorst, Universiteit en maatschappij. Utrecht, 1912. - Aan onze
aanstaande medestudenten. Uitgegeven in opdracht van de Ned. Studenten
Unie. Utrecht, 1914. - G. Horraeus de Haas, Student en maatschappij.
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Amsterdam, 1925. - K. Engels, Heemvaart, z.p., 1930. - C. van Vollenhoven,
Student worden. Gids voor aankome de studenten. Arnhem, 1931. - W.
Schermerhorn, Modern studentenleven. Rede. Delft, 1934. - G.R. Kruissink,
Het daagt in de studentenwereld. Beschouwingen over den student-politicus.
Delft, 1935.
De toekomst der academisch gegradueerden. Rapport van de commissie ter
bestudeering van de toenemende bevolking van Universiteiten en Hoogescholen
en de werkgelegenheid voor academisch gegradueerden. Groningen, 1936.
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