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Utrecht en de ouderen 
Universitaire voorgeschiedenis 
Otto J. de Jong 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universiteiten en de landsoverheid 
Het driehonderdjarig bestaan — in academische taal: het zestig-
ste lustrum — van de Utrechtse universiteit bracht op 23 juni 
1936 in de Domkerk een gezelschap bijeen, luisterrijker dan die 
universiteit en de stad Utrecht ooit hadden gekend: het volle-
dige koninklijk huis, circa de halve ministerraad, oud-ministers, 
gezanten, provinciale bestuurders en de hoogst geplaatsten van 
gemeente en gewest, allen in de kerkruimte strikt volgens pro-
tocol gerangschikt. Hun opsomming besloeg in het verslagboek 
een paar bladzijden, en dat zouden er meer zijn geweest als niet 
'de vele dames der bovengenoemden' met vijf woorden waren 
afgedaan.1  
De president-curator en de rector magnificus hielden een grote 
lustrumrede. Maar met de rede van de rector ging er wat mis. 
De officiële geschiedschrijver W.A.F. Bannier formuleerde het 
in gedenkboekstijl:  

Zoo was dan over dezen glorierijken dag, die bedoeld 
was als het hoogtepunt van het Academisch festijn en 
die ook ten volle aan die verwachting had beant-
woord, de zon gedaald. Het is echter de plicht van 
hem, die zijn verloop beschrijft, hier niet te verhelen, 
dat in breede kringen ernstige kritiek is vernomen op 
den inhoud van een deel der Herdenkingsrede van 

 
1 W.A.F. Bannier. Het derde eeuwfeest der Utrechtsche Universiteit. 
Utrecht 1937. p. 41. 
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den Rector Magnificus, die niet geheel geacht werd te 
beantwoorden aan de normen, die men oordeelde, 
dat aan een feestrede als deze en voor een gehoor, als 
waarvoor zij werd uitgesproken, moesten worden ge-
steld. 

Een voetnoot verwees naar een 'besluit van den Academischen 
Senaat' van 17 juli, een verklaring van de rector op 21 juli in de 
pers, plus een kennisgeving door de senaat in die pers op 
5 augustus met de bewoordingen van dat senaatsbesluit; ken-
nelijk vond de senaat die verklaring van de rector dus niet vol-
doende.2
Wat was er dan gezegd? Iets daarvan valt op te diepen uit het 
gedenkboek van 1986 Tussen ivoren toren en grootbedrijf. Bij een 
foto, genomen tijdens die zitting, staat: 'De voornaamste offi-
ciële personen, in de Domkerk luisterend naar de woorden van 
de Rector Magnificus. Deze kreeg later openbare kritiek te ver-
duren vanwege de antiroomse strekking van zijn rede, die door 
de meeste aanwezigen als pijnlijk werd ervaren.'3
Een 'deel van de rede' werd in 1936 gezegd, 'antiroomse strek-
king' verduidelijkte het fotobijschrift een halve eeuw later. Wat 
had rector Volgraff gedaan? Hij had voor zijn lustrumrede geen 
onderwerp genomen uit zijn vak, het klassieke Grieks, hij was 
ook niet ingegaan op een buitenuniversitaire activiteit waarmee 
hij toen bij de Utrechtse bevolking het meest bekend was, na-
melijk de opgravingen op het Domplein, die iets van de Ro-
meinse legerplaats aan het licht brachten. Volgraff wilde de 
geschiedenis van de universiteit zélf langs gaan. 
Hij begon met een uitvoerige lofprijzing van de stadhouder 
Frederik Hendrik, die volgens hem de vrijheid en de eendracht 
had bevochten die het stichten van de Utrechtse universiteit in 
1636 mogelijk maakten, — al is er historisch niets over bekend 
dat de prins zich ooit met die Utrechtse academie heeft ingela-
ten. Daarna had de rector de geestelijke en stoffelijke opbloei 
van de Nederlanden in de Gouden Eeuw geschetst en vervol-

 
2 Bannier, a.w. p. 68. 
3 H.W. von der Dunk e.a. (ed.), Tussen ivoren toren en grootbedrijf. 
Maarssen 1986. p. 17, bij foto 12. 
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gens gevraagd: 'Welke geestelijke macht had ten onzent den 
mensch vernieuwd en het volk de bezieling geschonken?' Maar 
weinig aanwezigen waren voorbereid op het antwoord dat 
deze niet-theologische rector zichzelf meteen gaf: 'Dat was de 
Hervorming, wier zonen wij zijn, en onder wier hoede deze 
Universiteit is gegroeid.'4
'Wier zonen wij zijn'. De twee vrouwen in het wit, waaruit de 
koninklijke familie toen bestond, hoefden zich deze uitroep van 
de rector niet aan te trekken. Maar al die andere aanwezigen, 
inbegrepen de juist aangetreden rooms-katholieke aarts-
bisschop van Utrecht — en het was voor het eerst in de univer-
siteitshistorie dat een aartsbisschop hier een plechtigheid bij-
woonde — al die anderen inbegrepen de rooms-katholieke 
stafleden en hoogleraren, wat moesten die met 'de Hervorming, 
wier zonen wij zijn'? 
Nu veroorloofde de rector zich een blik op 'haar ontstaan, haar 
wezen en hare werking'. Er vielen opmerkingen als 'de lange 
nacht der Middeleeuwen …, de kerk … verkeerde in een toe-
stand van verdorvenheid; zij was verzinnelijkt en verwereld-
lijkt, vervuld van bijgeloof en onwaarheid …, hemeltergende 
misbruiken … den geest knechtende uiterlijkheden en verstarde 
cultussymbolen'. Maar daarvoor in de plaats kwamen dankzij 
de hervorming 'innerlijke ervaringen en aandoeningen', want 
met haar begint 'in de geschiedenis der menschheid het rijk … 
van den geest die het ware en het eeuwig zijnde zoekt.' En hier 
noemde Volgraff eindelijk de zegsman voor zijn zwart-witte 
visie, de wijsgeer Hegel met diens stelsel van de ontwikkeling 
van de geest op steeds hoger plan. Er volgde nog een speciale 
lofprijzing van de calvinistische hervorming. De vertegen-
woordigers van de zusterinstellingen kregen te horen: 'De 
stichting der vier nu van oudsher in Noord-Nederland be-
staande universiteiten is te danken aan de hervorming, en zij 
hebben hunnen oorsprong in den loop van den tijd niet verloo-
chend.'5

 
4 Bannier, a.w. p. 45. 
5 Bannier, a.w. p. 46-47. 
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Al deze uitspraken zouden in 1836 bij het tweede eeuwfeest 
actueel hebben geklonken, passend voor een uitsluitend pro-
testants gehoor. Maar in 1936 waren de filosofen toch wat ver-
der gekomen dan Hegels schema en had een rector moeten 
beseffen wie zijn gasten waren. Met zo'n schets van haar oor-
sprong was deze universiteit niet gediend. De woorden, een-
maal uitgesproken, deden hun werk. 'Utrecht' had zich weer 
eens opgesteld als de meest confessionele van de openbare in-
stellingen, de meest traditionele, de meest conservatieve. 
In de morgenuren van de diesviering in 1936 was er een plech-
tige Senaatszitting gehouden in de Pieterskerk voor het in ont-
vangst nemen van de gelukwensen uit binnen- en buitenland. 
Eerste spreker was de Leidse historicus Huizinga, als voorzitter 
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en toen nog 
onkundig van wat zijn vriend Volgraff 's middags zou verkon-
digen. Huizinga huldigde de 'Universiteit van Utrecht' als 
'middelpunt van geestelijke activiteit' en memoreerde hoe in het 
zojuist verschenen tweedelige gedenkboek Kernkamp als ge-
schiedschrijver 'voor de voorgeschiedenis der Universiteit' te-
rugwees 

naar 1470, naar bisschop David van Bourgondië, naar 
paus Adriaan. Hij had voor Utrechts wetenschappe-
lijke wiegejaren nog veel verder terug kunnen gaan. 
Immers reeds vóór het jaar 1000 stond bisschop 
Adelbold, als was het dan vóór zijn verheffing tot den 
stoel van Utrecht, over wiskundige onderwerpen in 
briefwisseling met paus Silvester II, den groten 
Gerbert. Adelbold, door de tijdgenoten geroemd als 
theoloog, filosoof, latinist, heeft in Utrecht die studiën 
niet vergeten. Zo zou als centrum van cultuur, waar 
zuivere wetenschap gediend werd, Utrecht met 
goede reden spoedig haar millennium kunnen vieren. 

Zoals Volgraff 's middags het gebruikelijke offer aan het Oran-
jehuis bracht, deed Huizinga dat vriendelijk 's morgens aan de 
traditie van universiteiten om hun verleden ver terug te 
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projecteren en aan te tonen dat hun instelling juist in deze stad 
moest worden gevestigd.6 

Maar het woord 'universiteit' viel te Utrecht toch pas in 1470 en 
daarom was Kernkamp terecht niet verder teruggegaan. Het 
staat in de besluiten van 'die raet out ende nywe' van 17 maart 
1470, de Geerte-dag. Deze raden benoemden een commissie 'om 
te besien ende te spreken mitten ghenen die daertoe dienen, dat 
men alhijr ene Universiteet brengen mochte'.7  
Meer niet, en er is dus ruimte voor allerlei vermoedens. Inspi-
reerden de voorbeelden van Bazel waar in 1460, van Bourges 
waar in 1464 een 'Studium generale' met pauselijke goedkeu-
ring was begonnen, twee complete universiteiten dus, met de 
basisfaculteit van de 'vrije kunsten' (artes) en de drie afstudeer-
faculteiten theologie, rechten en geneeskunde? Dichterbij waren 
trouwens al langer de voorbeelden van Keulen (1388) en van 
Leuven (1425).8

 
6 Bannier, a.w. p. 28-29. Deze tekst niet bij J. Huizinga, Verzamelde 
Werken I –IX. Haarlem 1948-1953. 
7 G.W. Kernkamp. De Utrechtsche Academie 1636-1815 (= De 
Utrechtsche Universiteit 1636-1936, deel I). Utrecht 1936. p. 3-4. 
Facsimile t.o. 10.  
Hervé Jamin. Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001 
(z. pl., z.j.). p. 19 met facsimile. 
8 Lubor Jilek (ed.), Historical Compendium of European Universities. 
Genève 1984. 
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Had de stadsraad van Utrecht begin 1470 misschien grote ver-
wachtingen van de relaties van bisschop David van Bourgon-
dië, onontbeerlijk voor de te verwerven pauselijke toestem-
ming? Hoe die ook geweest mogen zijn, drie maanden na dat 
raadsbesluit veranderde de politieke situatie op slag, toen die-
zelfde bisschop een staatsgreep deed, te Utrecht zijn tegenstan-
ders gevangen nam, en aldus 'zijn gezag in de bisschopsstad' 
herstelde; 'het was nu afgelopen met de fier volgehouden zelf-
standigheid van de stad Utrecht'.9  
Misschien was het universiteitsplan het laatste teken van die 
zelfstandigheid geweest. Wat Utrecht eind 1474 wel kreeg, was 
een Latijnse school, de 'Hiëronymusschool'. Die had de stad 
niet te danken aan de bisschop, ook niet aan een of andere ker-
kelijke of burgerlijke instantie, maar aan een simpele erfenis. 
Een kinderloos echtpaar, waarvan de man zowel een theolo-
gische als een medische graad had behaald, vermaakte hun huis 
aan de Kromme Nieuwegracht aan de 'broeders des gemenen 
levens' uit Delft. Die begonnen er op 4 december 1474. Het zou 
een school worden voor kinderen uit de burgerij die niet spe-
ciaal waren voorbestemd voor een kerkelijke loopbaan. Dat de 
stad zo'n school nodig had, blijkt nog altijd uit het feit dat de 
Utrechtse burgerzoon Adriaan Boeyens, de latere paus Adria-
nus VI, naar Zwolle moest voor goed onderwijs, en dat de Rot-
terdamse priesterzoon Erasmus — een schoolcohort jonger — 
daarvoor naar Deventer en Den Bosch ging.10  
Als Utrecht in 1470 een universiteit had gekregen, zou er dat 
een zijn geweest met de brede onderbouw van de 'artes' waarin 
veel filosofie en de vaardigheid om in het Latijn te formuleren 
en te disputeren, met een doorgaans grote faculteit voor zowel 
het kerkelijke als het wereldlijke recht — want de overheden 
vroegen meer en meer om deskundige ambtenaren — met een 
theologische faculteit voor de hogere geestelijke posities — 

 
9 R.R. Post. In P.C. Molhuysen en Fr.K.H. Kossmann Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek 10. Leiden 1937. kol. 103.  
J.E.A.L. Struick. Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht 1971. p. 108, 
120. 
10 A. Ekker. De Hiëronymusschool te Utrecht, I. Utrecht 1863. 
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want een gewone priester behoefde die scholing niet — en met 
een kleine medische faculteit — de chirurgijns leerden hun vak 
in de praktijk, en geneeskruiden waren een kloosterspecialiteit. 
Als Utrecht in 1470 een universiteit had gekregen, was dat er 
een geweest met mondeling Latijnstalig gedicteerd onderwijs, 
op zijn best met enkele beschikbare handschriften. Ook de 
nieuwe Hiëronymusschool, uiteraard op lager leeftijd- en leer-
niveau, begon niet anders.  
In 1478 werd er voor het eerst te Utrecht een boek gedrukt toen 
de Leuvense Jan Veldenaer zich er voor drie jaar vestigde. De 
boekdrukkunst zou het karakter van het onderwijs totaal ver-
anderen als iedere leerling of student kon beschikken over 
eigen leesmateriaal. De boekdrukkunst zou ook de weten-
schappen buiten de universiteiten en kloosterbibliotheken gaan 
brengen. Die boekdrukkunst zou de verspreiding van inzichten 
ongekend vergroten en versnellen.  
Tot de nieuwe inzichten hoorden die van het humanisme, de in 
Italië begonnen herontdekking en herontginning van de klas-
sieke oudheid, de wedergeboorte, de 'renaissance' daarvan. Als 
de gedachtewereld van de Griekse en Latijnse schrijvers weer 
onder de mensen werd gebracht, dan moest dat op hen inwer-
ken, dan zou dat zichtbaar worden in hun levensgedrag, dan 
zouden de aldus ontwikkelden een voorbeeld worden voor 
anderen, ook voor de ongelukkigen die niet konden lezen of 
schrijven. Als die klassieke beschaving zo toegankelijk werd 
dan zou ook de kerk meer uit haar eigen bronnen kunnen put-
ten. Dat laatste was stellig de overtuiging van de, later als 'bij-
belse humanisten' aangeduide, geleerden van benoorden de 
Alpen.11  
De weg naar dat klassieke materiaal liep langs hun talen. Zoals 
Utrecht in 1474 een Latijnse school kreeg dank zij een testa-
mentaire beschikking, kreeg Leuven in 1518 een 'collegium', een 
speciaal instituut voor onderwijs in Latijn, Grieks en He-
breeuws, de drie talen die volgens het bijbels bericht hadden 
gestaan op Christus' kruishout, dus: de drie talen van het kruis 
ofwel de drie bijbeltalen. Het was dankzij het legaat van de 

 
11 J. Lindeboom. Het bijbelsch humanisme in Nederland. Leiden 1913. 
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Mechelse raadsheer Busleyden, dat dit 'collegium trilingue', het 
drietalencollege, te Leuven werd gevestigd, bij, maar niet in de 
universiteit. Erasmus heeft aan de opzet ervan al zijn aandacht 
gegeven. Het Latijn weer vrij van de laatmiddeleeuwse aan-
groeisels en vervormingen, het Grieks zo dicht mogelijk bij de 
oorspronkelijke teksten, het Hebreeuws, eigenlijk pas enkele 
decennia door niet-joodse geleerden bestudeerd — in alle drie 
talen werd college gegeven en waren studieboeken beschikbaar. 
Dat alles was gratis en voor acht studenten waren er bovendien 
studiebeurzen. Het was tekenend dat de theologische faculteit 
van Leuven het nut van deze instelling niet inzag. In Parijs was 
meer ontvankelijkheid. Daar stelde de koning in 1530 het 'Col-
lège des lecteurs royaux' in, het latere beroemde Collège de 
France, naar Leuvens voorbeeld.12  
De jaartallen 1518 en 1530 behoren al tot de periode waarin 
zich, het eerst in de Duitstalige landen, de reformatie ontwik-
kelt. Als de gezagsdragers — vorst of stadsbestuur — door die 
godsdienstige reformatie ook persoonlijk van gezindheid ver-
anderden, had dat ook invloed op hun universiteiten, tot in het 
onderwijsprogramma toe. Meestal werden dan de drie talen 
opgenomen in de artesfaculteit, die zo meer filologisch dan 
filosofisch werd, precies wat het humanisme nastreefde. In de 
juridische studie verdrong het wereldlijke recht het kerkelijke 
bijna geheel; dat kerkelijke had in een protestantse samenleving 
minieme betekenis. Derde belangrijke verandering was, dat de 
meeste reformatorische ofwel protestantse groeperingen — 
lutheranen, zwinglianen, later ook calvinisten — voor de 
opleiding van hun predikantenstudie aan een theologische 
faculteit gingen vragen. Theologisch onderwijs betekende nu: 
uitleg van de oorspronkelijke bijbelteksten met gebruik van de 
grondtalen.13  
Waar de overheden trouw bleven aan het pauselijk gezag, ver-
anderde er universitair weinig. De theologie kreeg wel als 

 
12 Huizinga. Verzamelde Werken VI. Haarlem 1950. p. 130.  
C. Augustijn. Erasmus. Baarn 1986. p. 101. 
13 H.J. de Jonge. De bestudering van het Nieuwe Testament aan de 
Noord-Nederlandse universiteiten. Amsterdam 1980. 
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nieuwe taak de kerkleer te verdedigen tegen de, als ketterij 
veroordeelde, opgekomen inzichten en de pauselijke uitspraken 
toe te passen. Als het niet de officieel vastgelegde leer betrof, 
gingen kloosterorden zoals de franciscanen, dominicanen en 
augustijnen, en jongere zoals de jezuïeten, wel nieuwe huma-
nistische onderwijsvormen benutten. Zij namen universitaire 
taken op zich, tot in de pas verworven Spaanse koloniën toe.  
Toen Karel V van zijn geërfde of veroverde Nederlanden juri-
disch een eenheid wilde maken en ervoer dat in ettelijke gebie-
den de 'nieuwe leer' aanhangers kreeg, begreep hij dat hij zijn 
hele 'Bourgondische kreits' ook kerkelijk in de hand moest krij-
gen en niet afhankelijk zijn van buitenlandse bisschoppen. Zo 
begon zijn staf te werken aan een nieuwe kerkelijke indeling 
met meer bisschopszetels dan voorheen; er is zelfs sprake ge-
weest van een bisdom Leiden. Het was zijn zoon Filips II die als 
landheer en overtuigd katholiek het plan afrondde en met de 
paus liet uit-onderhandelen. Het liep in 1559 uit op een nieuwe 
indeling met drie aartsbisdommen, Mechelen als hoogste in 
rang, dan zuidelijk van de taalgrens Kamerijk/Cambrai, en 
noordelijk van Waal en Schelde Utrecht.  
In de afspraken van paus en koning stonden geen universitei-
ten. Maar de centrale regering te Brussel besefte, dat een enkele 
universiteit als Leuven te weinig was voor de politiek gebun-
delde en economisch zich snel ontwikkelende lage landen. 
Daarom zou de universiteit Leuven voortaan bestemd zijn voor 
het aartsbisdom Mechelen. Voor Kamerijk kwam in 1562 een 
volledige universiteit in Dowaai/Douai. En voor het aartsbis-
dom Utrecht werd gedacht aan Deventer, een begrijpelijke keus 
gezien de onderwijstraditie in de IJsselsteden.14

Zover kwam het niet. De nieuw aangewezen bisschopssteden 
vreesden de kosten en strenger kerkelijk toezicht. De inbreuk 
op verkregen rechten wekte weerstand bij bepaalde hoge gees-
telijken en ook bij de vijf kapittels te Utrecht. En terwijl alle 
mogelijkheden tot vertraging werden aangegrepen, groeide het 
aantal aanhangers van de reformatie die in deze jaren juist in 

 
14 L.J. Rogier. Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in 
de 16e en de 17e eeuw I. Amsterdam 1947. p. 210. 
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haar calvinistische vorm uit de Franstalige gewesten zich 
noordwaarts uitbreidde.  
Op die herindeling van 1559 volgen in de Nederlandse geschie-
denis de jaartallen die nog heel lang tot de basiskennis hebben 
behoord: 1566 de beeldenstorm, 1568 de slag bij Heiligerlee als 
begin van de tachtigjarige oorlog, 1572 inneming van Den Briel 
door de Watergeuzen, 1573 'van Alkmaar begint de victorie', 
1574 Leidens ontzet. Het zijn gebeurtenissen uit een beginnende 
opstand die het karakter kreeg van een burgeroorlog en zelfs 
van een godsdienstoorlog. In de zomer van 1572 leek het erop 
dat die opstand in Holland en Zeeland zou slagen, in de zomer 
van 1573 leek het erop dat de herovering van Haarlem Hol-
lands opstand zou breken, in de zomer van 1574 lagen de 
Spaanse troepen voor Leiden en leek de inneming een kwestie 
van tijd. Het gebied van de opstand omvatte toen: Zuid-Beve-
land, Walcheren (nog maar kort: 19 februari 1574 was Middel-
burg veroverd, het enige succes voor Oranje), Schouwen-
Duiveland, dan Midden-Holland met Dordrecht, het westelijk 
rivierengebied, alles zuidelijk van de Oude Rijn, en verder en-
kel nog Hollands noorderkwartier met Alkmaar en Enkhuizen 
— meer niet, dus Zeeland grotendeels, Holland ongeveer voor 
de helft maar zonder Amsterdam en Haarlem. Het Brussels 
gezag ofwel de Spaanse landvoogd, eerst Alva en na hem 
Requesens, beheerste al de noordelijke en oostelijke gewesten 
en geheel het sticht Utrecht. Hulplegers voor Oranje waren in 
april 1574 verslagen op de Mookerheide.  
In die situatie vergaderde in juni te Dordrecht een 'synode'. Het 
grote woord betrof een numeriek kleine zaak: 25 leden, afge-
vaardigd door gereformeerde gemeenten uit Zeeland en Hol-
land beneden de Oude Rijn. Bij de zeventien predikanten waren 
enkelen die tussen 1568 en 1572 in vluchtelinggemeenten had-
den gewerkt. De synode wilde goede regels afspreken voor de 
kerkelijke organisatie, voor de eredienst en voor het gemeente-
lijke leven. De afgevaardigden hadden lijstjes met voorstellen 
en vragen meegekregen uit hun eigen plaats of het streek-
verband van hun gemeenten, de zogeheten 'classis'.  
In de instructie van drie predikantleden uit de classis Walche-
ren — zeg: Vlissingen, Middelburg en Veere — stonden ook 
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enkele punten voor Oranje in de vorm van een voorstel van de 
synode. De Walcherse instructie drong aan op een regeling van 
het onderwijs: 'Als oick omme by Req(ueste) aen zyne 
Excell(enti)e te verzoucken eene hooghe schole bestaende in 
theologos, iurisconsultos, medicos ende Professoren inde drye 
talen de welcke zal in een zeker stadt opgericht worden.' Dan 
moesten alle andere steden 'ende consistorien' — dus kerken-
raden — de studie van tenminste 'twee bequaeme Ionghers' uit 
hun eigen plaats gaan financieren. Het was dus geen vraag om 
een noodvoorziening voor een predikantenopleiding maar om 
een volledige universiteit, inbegrepen de drie talen van het 
humanistisch ideaal.15  
Uit de bewaarde stukken van deze synode blijkt niet of zij zich 
hiervoor schriftelijk tot Oranje heeft gewend. Dat kan ook 
mondeling zijn gedaan, want een van de synodeleden was Jean 
Taffin, Franstalig hofprediker van Oranje. Waarschijnlijk heb-
ben de Walcherse predikanten bij 'een zeker stadt' gedacht aan 
Middelburg of misschien Goes. Binnen Holland konden in juni 
1574 alleen Dordrecht of Gouda in aanmerking komen.  
Maar het is Leiden geworden. De uitgehongerde stad werd 
ontzet op 3 oktober. En op 28 december nog van datzelfde jaar 
schreef Oranje vanuit Middelburg aan de Staten van Holland 
dat er ergens binnen Holland of Zeeland 'eenen goede, ge-
nouchsaeme ende vermaerde schole ofte universiteyt' moest 
worden opgericht. Die was nodig als steun voor de vrijheid en 
de wettige regering van het land, niet enkel inzake de religie 
maar ook in het belang van 'den gemeynen borgehelicken wel-
standt'. Er moest onderwijs worden gegeven zowel 'inde rechte 
kennisse Godts' als in 'allerley goede eerlycke ende vrye kun-
sten ende wetenschappen'. Zo'n universiteit zou voor het land 
'een vast blochuys' zijn 'ende mede eenen onverbrekelicken 
bandt der eenicheyt'.  
De brief van Oranje werd op 2 januari in de Hollandse staten-
vergadering te Delft voorgelezen. Er kwam geen enkele andere 
instantie, ook geen kerkelijke, aan te pas. De staten machtigden 

 
15 F.L. Rutgers (ed.), Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende 
eeuw. Utrecht 1889. p. 213. 
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drie leden en deelden op 4 januari hun besluit mee: Leiden 
moest de plaats worden. Twee dagen later ondertekende en 
zegelde Oranje, zogenaamd als gemachtigde van landsheer 
Filips II, het octrooi. Leiden was gekozen om die stad voor haar 
volharding bij het beleg te 'gratificeren'. Daarom werd daar nu 
opgericht 'eene vrye openbaere schole ende universiteyt' om 
hierin te beoefenen 'de scientien der Godtheyt, inden Rechten 
ende Medicynen mitzgaders der Philosophien ende alle andere 
vrye consten, oock die talen Latijn, Greke ende Hebraicke'. Het 
octrooi verbood om ooit elders in Holland en Zeeland 'eenighe 
andere gelijcke schole' op te richten. Het stadsbestuur was vrij 
in de aanwijzing van een geschikt gebouw.16  
Op 8 februari 1575, precies zes weken nadat Oranje in Middel-
burg zijn brief ondertekende, begon de universiteit van Leiden 
officieel met een kerkdienst en met een allegorische optocht 
waarachter de nieuwe, soms voor tijdelijk benoemde, hooglera-
ren zich aansloten op weg naar het Barbaraconvent waar de 
hoogleraar theologie als eerste een oratie hield. Het protocol 
van de middeleeuwse universiteit deed niet anders verwachten 
en kon nu ook inhoudelijk worden gemotiveerd: de universi-
taire theologie zou volledig ten dienste staan van de gerefor-
meerde predikantsopleiding.17  
Dat Oranje rond de jaarwisseling ineens zo'n haast had met de 
besluitvorming was vermoedelijk omdat er vredesonderhande-
lingen met de Brusselse regeerders in Breda op komst waren en 
het dan ook over het behouden van deze al bestaande univer-
siteit zou moeten gaan. Dit begin moest definitief zijn. De in-
stelling vond, naar de formulering van Kossmann en Mellink, 
haar oorsprong in een 'calvinistisch humanisme', kenmerkend 
voor de 'noordelijke Renaissance'. Met de universiteiten die op 

 
16 J.N. Bakhuizen van den Brink e.a. (red.), Documenta Reformatoria 
I. Kampen 1960. p. 165-167.  
C. Augustijn e.a. (red.), Reformatorica. Zoetermeer (z.j.). p. 94-95. 
17 W.F. Dankbaar. Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in 
de zestiende eeuw. Haarlem 1946. p. 126-144. 
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Leiden hier te lande volgden, zou het niet anders zijn. In deze 
cultuurvorm gingen calvinisme en classicisme samen.18  
De Utrechtse rector, die in 1936 zo exclusief wees op 'de Her-
vorming', keek door de bril van Hegel, eigenlijk die van Luther. 
En die was voor de beoordeling van het bijbels humanisme als 
inspirerende kracht niet de meest geschikte. 
 
Universiteiten vanwege provinciale soevereinen 
Zo hadden de 'zeventien Nederlanden' ineens geen twee, maar 
drie universiteiten. Het werkgebied van de jongste was op dat 
moment beperkt tot de opstandige — ofwel met Oranje mee-
strijdende — gedeelten van twee gewesten. Al de andere wer-
den bestuurd en ook militair beheerst door de centrale regering 
te Brussel vanwege de landsheer, de koning van Spanje. Muite-
rij van die Spaanse troepen, grotendeels huurlegers, in 1576 
deed de stemming omslaan. De provincies werden het er over 
eens, dat dadelijk die militairen moesten verdwijnen en dat er 
over de godsdienstzaken nader zou worden gesproken. Door 
de 'pacificatie van Gent' maakten de gewesten zich los van de 
Spaanse landvoogd. Het stopzetten van geloofsvervolging 
leidde er toe, dat nu, net als na 1572 in Holland en Zeeland, 
allerlei vluchtelingen naar de Nederlanden terugkeerden, in 
hun ballingsjaren gestijfd in hun trouw aan Oranje en aan hun, 
vaak nieuwe, gereformeerde geloof.  
Hun terugkeer betekende meteen dat zij in hun oorspronkelijke 
woonplaats vrij hun samenkomsten wilden kunnen houden, 
om kerkruimten vroegen en een plaats in de besturen wilden 
hebben. In december 1576 begon de burgerij van Utrecht het 
Spaans garnizoen in Vredenburg te belegeren; op 11 februari 
1577 vertrok dat. Daarmee verdween, net als elders, ook hier de 
officiële bescherming van de rooms-katholieke geestelijkheid, 
van hun instellingen en van hun organisatie.  
Toen een nieuwe Spaanse landvoogd probeerde, in juli 1577, de 
macht te herwinnen, wezen de Staten-Generaal hem af en be-
noemden Matthias van Oostenrijk, een jonge oomzegger van de 

 
18 E.H. Kossmann en A.F. Mellink. Texts concerning the Revolt of the 
Netherlands. Cambridge 1974. p. 21. 
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Spaanse koning. Voor Oranje was het duidelijk dat hij buiten 
Holland en Zeeland moest streven naar een religievrede, die het 
naast elkaar bestaan van verschillende overtuigingen erkende. 
Als de steden en gewesten dat wilden, konden ze die weg op. 
Dan maakten ze zich tegelijk enigszins los van het Spaans gezag 
en gingen de provinciale bestuurders zich binnen hun eigen 
grenzen als soeverein beschouwen. In die houding werden zij 
krachtig gesteund door Oranjes broer Jan van Nassau, die in 
1578 door landvoogd Matthias tot stadhouder van Gelderland 
werd benoemd, zij het tegen de zin van het halve gewest. Hij 
stelde zich beslist calvinistisch op. Als een 'plannenmaker van 
je welste' (aldus Waterbolk) werd hij de man van de 'Unie van 
Utrecht' (23 januari 1579): de gewesten zouden vrij zijn om zich 
aan een religievrede te houden, maar Holland en Zeeland zou-
den hun eigen 'goetduncken' mogen blijven volgen, hetgeen 
daar neerkwam op alleenrecht voor de gereformeerden.19  
Utrecht werd even plotseling 'de stad van de unie' als Leiden 
vier jaar eerder 'de stad van de universiteit'. Dat Utrecht staat-
kundig zo bekend werd, toonde dat de bestuurders probeerden 
de centrale ligging voor het landelijk overleg te benutten. In het 
stadhuis zetelden nu anderen dan tot 1577 het geval was ge-
weest. De niet meer katholieke inwoners kregen versterking 
van teruggekeerde ballingen, de katholieke meerderheid werd 
gaandeweg uit de machtsposities weggedrongen. Die niet-ka-
tholieken waren hier echter geen eenheid. De pastoor van de 
Jacobikerk, Duifhuis, was populair om zijn prediking en om 
zijn poging in de eredienst een soort tussenvorm te kiezen. Een 
andere groep wilde veel krachtiger breken met de katholieke 
traditie en leer en zich aan de gereformeerde vormen houden. 
Deze 'consistorialen' konden zich niet in Duifhuis' prediking 
vinden, eisten en kregen de sleutels van de Minderbroeders-
kerk om die te gaan gebruiken (1578). Toen besloot de stads-
raad om ook de Hiëronymusschool geheel te onttrekken aan de 

 
19 E.H. Waterbolk. Vormende krachten. In G.Th. Jensma e.a. (red.), 
Universiteit te Franeker 1585-1811. Leeuwarden 1985. p. 47.  
Otto J. de Jong. Unie en religie. In S. Groenveld en H.L.Ph. 
Leeuwenberg De Unie van Utrecht. Den Haag 1979. 
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broeders des gemenen levens en er een Latijnse school onder 
stadsbestuur van te maken. Voortaan benoemde de stad de 
rector en de andere docenten (23 september 1578). Dat de 
nieuwe rector rooms-katholiek was, vormde nog geen pro-
bleem.  
De unie van Utrecht was nauwelijks een jaar oud, toen de te-
genstelling plotseling haast absoluut werd. De stadhouder van 
de noordoostelijke gewesten verklaarde zich begin maart 1580 
voor de koning en greep naar de macht te Groningen. De leden 
van de unie voelden dit als 'verraad' en reageerden met ver-
boden op het openbaar uitoefenen van de katholieke eredienst. 
Hier en daar kwam het tot een beeldenstorm. Mannenkloosters 
moesten ontruimd, vrouwenkloosters mochten geen nieuwe-
lingen meer opnemen. Resultaat van dit alles was, dat er ge-
bouwen ongebruikt raakten, dat veel kerkelijke zorg voor 
oudere alleenstaande vrouwen nagenoeg wegviel, en dat voor 
allerlei fondsen een nieuwe bestemming moest worden ge-
zocht.  
Maar die waren ooit gesticht of begiftigd met een vrome be-
doeling 'ad pios usus'. De nieuwe bestemming moest daaraan 
blijven voldoen in de geest van de stichters en gevers. Dat was 
naar de overtuiging van de gezagsdragers heel goed mogelijk. 
De samenleving vroeg om verbetering van de armenzorg, om 
opvang van wezen, zieken en bejaarden, en vooral om uitge-
breider onderwijs. Dat zou uit die geestelijke fondsen bekostigd 
kunnen worden. In elk gewest dat nu met de opstand meedeed, 
kwamen deze onderwerpen bij de staten aan de orde.  
Die provincies waren dus de deelnemers aan de unie van 
Utrecht: Gelderland als voormalig hertogdom voorop, dan de 
graafschappen Holland en Zeeland, kerngewesten van de op-
stand, verder naar rang Utrecht, Friesland, Overijssel en de 
Groningse Ommelanden annex Drenthe. De stad Groningen 
was na maart 1580 weer een Spaans bastion. In al die gewesten 
is op den duur de vraag gerezen naar een eigen universiteit. 
Zeeland bleef daarvan uitgezonderd. Het octrooi van de Leidse 
universiteit verbood immers, dat er ergens in Holland of Zee-
land een universiteit bij zou komen. Zeeland was juist de pro-
vincie waar de kerk het eerst had aangedrongen op een klassiek 
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opgezette universiteit. Maar het octrooi van Leiden was in een 
paar dagen doorgezet zonder enig overleg met de Zeeuwse 
staten. Die waren ook later in het Leidse curatorium op geen 
enkele manier vertegenwoordigd. De Staten van Holland en het 
Leidse stadsbestuur wezen de curatoren aan, Leidse burge-
meesters functioneerden als dagelijks bestuur. Leiden bleef het 
octrooi steeds strikt interpreteren. Zelfs toen Zeeland dankzij 
een groot legaat zo'n stichting in Zierikzee op eigen kosten zou 
kunnen financieren (1756) gaf Leiden geen krimp.20  
Restten vier andere provincies, want de splitsing te Groningen 
legde daar alles lam. De magistraat van Deventer, vermoedelijk 
niet onkundig van het plan van Filips II destijds, ging in 1579 
werven om een universiteit voor Overijssel. De combinatie leek 
aantrekkelijk. Deventer had gebouwen beschikbaar, de Latijnse 
stadsschool had vanouds een goede naam, alleen voor een echte 
universiteit waren er te weinig fondsen. De staten van Over-
ijssel zouden kunnen steunen door bekostiging uit het Agnie-
tenklooster bij Zwolle, waar ooit Thomas à Kempis werkte. Dat 
was geen absurd idee, want bij de kerkelijke herindeling van 
1559 hadden paus en koning die kloosteropbrengsten al be-
stemd voor de nieuwe bisschopszetel van Deventer. Nu ging de 
magistraat de officiële weg, tot en met de pseudo-landvoogd 
Matthias en Oranje. En de Overijsselse landdag besloot op 
23 april 1580 een 'Form van Stifftunge eines Collegii Studio-
sorum bynnen der Stadt van Deventer (...) die genandt sall wir-
den Tranisu lanorum'. Maar er kwam niets van: de stad Zwolle 
was en bleef tegen, want die wilde de kloosterinkomsten zelf 
gebruiken, allicht redenerend dat de meeste schenkers Zwolle-
naren waren geweest. Zo blokkeerde Zwolle dat Overijssel ooit 
een universiteit kreeg. Hier manifesteerde zich een kwaal zoals 
die ook in andere provincies telkens uitbrak: stadstrots en 
stadsnaijver. En Oranje was te ver weg om voor Deventer iets te 
kunnen doen.21  

 
20  J.C.E. Bartelds. In Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 8 
(over erflater P. Mogge). Leiden 1930. kol. 1161 
21 J.C. van Slee. De Illustre School te Deventer 1630-1871. 
's-Gravenhage 1916. p. 7-8. 
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Iets zuidelijker: Gelderland met zijn landadel, zelfbewuste ste-
den en zijn verdeling over vier kwartieren. Op een van de eer-
ste gewestelijke synoden in januari 1580 te Zutphen, toen dus 
Deventer bij de landsoverheid een universiteitsplan op tafel 
had gelegd, werd besloten, bij stadhouder Jan van Nassau er op 
aan te dringen 'dat men tot nut und proufijt dieser landen bin-
nen der stadt Zutphen een universiteit leggen sall'.22. 
Zo vlak bij Deventer? Maar de gewesten waren bezig hun eigen 
soevereiniteit te profileren en bovendien had Jan van Nassau 
grote plannen. De Gelderse landdag kreeg in mei 1580 een 'Dis-
cours' aangeboden 'von der administration der geistlicher 
guederen'. Hij wist uit de Duitse landen hoe hij zo'n reformatie 
der geestelijke goederen moest opzetten. Al die goederen zou-
den worden beheerd door een nieuwe gewestelijke rekenkamer. 
Terugbrengen tot hun vrome, oorspronkelijke bedoeling zou op 
onderwijsgebied inhouden: goede honorering van schoolmees-
ters en leraren, in elk Gelders kwartier een collegium om jon-
gelui op te leiden voor de dienst van de kerk of van het vader-
land, ook zulke colleges voor meisjes, en dan voor het gehele 
gewest een universiteit met bibliotheek en eigen drukkerij. 
Verder: in iedere kwartierhoofdstad hospitia als gastenverblijf 
voor bezoekende geleerden en in die steden ook 'doctoren, me-
dici en chirurgijns' die rijk en arm zouden moeten bezoeken. 
Een uitvoerig gemotiveerd plan, maar vrijwel niets ervan werd 
werkelijkheid. Graaf Jan ging al in juli terug naar Dillenburg, 
vooral teleurgesteld omdat zijn broer steun in Frankrijk bleef 
zoeken. Alleen de synoden hielden het onderwerp op de 
agenda, totdat Zutphen door de Spanjaarden werd heroverd. 
Geen Gelderse universiteit dus.23  
In de stad en provincie Utrecht was de situatie weer heel an-
ders. Formeel leek dat niet zo. Ook hier bestond sinds maart 
1580 een verbod op het openlijk verrichten van de katholieke 
eredienst. Ook hier een ontwerp vanwege de staten voor een 

 
22 J. Reitsma en S.D. van Veen (ed.), Acta der provinciale en 
particuliere synoden, IV Gelderland 1579-1620. Groningen 1895. p. 6. 
23 A. Johanna Maris. De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen 
in Gelderland (dissertatie Utrecht). 's-Gravenhage 1939. p. 17, 19, 34. 
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ordonnantie op de geestelijke goederen en personen in juni 
1580, met de belofte dat er jongelui voor de dienst aan kerk of 
vaderland zouden worden opgeleid in een 'seminarium', te 
vestigen in alle steden — dus zelfs in Montfoort, Wijk en 
Rhenen? De stad Utrecht had nog groter plannen en besloot 
eind augustus 'mit die van de godshuizen ofte Staten te over-
leggen, of men alhier een universiteyt of grote schole sal cun-
nen oprechten'. Dat overleg was naar twee kanten nodig, met 
de godshuizen dus de beheerders van de kapittel- en klooster-
goederen voor de financiering, en met de staten voor de 
rechtspositie van zo'n universiteit. Maar dat hoge woord kwam 
er niet meer uit: later was alleen sprake van een 'seminarium' 
waaraan de vijf kapittels zouden bijdragen (november 1581), en 
nog weer later van een plan om van stadswege een theologisch 
docent aan te stellen (1582). Het enige waarmee de stad 
enigszins slaagde, was het samenvoegen van de resten van de 
bibliotheken van de kloosters en die van de Hiëronymusschool 
tot een stadsbibliotheek (1584). Net als elders werd de 
katholieke geestelijkheid langzamerhand uit de openbaarheid 
weggedrongen, net als elders had de katholieke meerderheid 
onder de bevolking geen politieke macht meer. Maar meer dan 
elders waren de protestanten hier intern verdeeld.24  
Het bijzondere van Utrecht lag in de vorm van het gewestelijk 
bestuur. De staten waren vanouds samengesteld uit drie 'leden', 
de 'geestelijkheid' vertegenwoordigend de vijf kapittels uit de 
stadskerken, dan de 'ridderschap', tegelijk optredend namens 
het platteland en de 'steden'. Al werd het katholicisme en zijn 
organisatie nu officieel genegeerd, die 'geestelijkheid' bleef, 
volkomen niet-kerkelijk, gerepresenteerd uit de zichzelf aan-
vullende kapittels, een groep van circa 140 mannen 'van zuiver 
aristocratisch-agrarischen aard' (Huizinga). De ridderschap 
werd hier gevormd door bezitters van circa zestig kastelen of 
havezathen. Zowel bij de geestelijkheid als bij deze adel bleven 
de families dezelfde en hielden protestantse vertegenwoordi-
gers terdege rekening met de mening en de belangen van hun 
katholieke verwanten. In de stedengroep vond Utrecht als 

 
24 Kernkamp, a.w. p. 27-28. 
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grootste altijd Amersfoort tegenover zich en telden de drie 
kleine nauwelijks mee. Binnen de stad Utrecht was de tegen-
stelling tussen regenten en burgerhoplieden haast structureel. 
Het maakte stad en gewest van 1577 af, tot het ingrijpen van 
prins Maurits in juli 1618, politiek instabiel.25  
Binnen de hier bevoorrechte maar tegelijk strak bevoogde gere-
formeerde kerk was het niet anders: nergens werd zij zo buiten 
alle besluitvorming gehouden als in deze provincie. Zij kreeg 
geen vrijheid voor een eigen organisatie, Utrecht kende geen 
classes of gewestelijke synode. De kerk was dus monddood en 
de overheden wilden dat graag zo houden. Al met al een te 
steenachtige grond dat hier een universiteit zou kunnen ge-
dijen.  
Met de enige bestaande universiteit, die te Leiden, ging het 
intussen niet naar wens. Er was veel wisseling van professoren 
die, uit andere landen komend, moeilijk konden wennen aan 
het gezag van de stadsbestuurders. De theologen onder hen 
verwachtten soms meer zeggenschap van de gereformeerde 
kerk in het universitair bedrijf. De bezetting bleef beperkt. De 
Zuid-Hollandse synode te Rotterdam besprak in april 1581 de 
situatie. Studenten kwamen te jong in Leiden aan en gedroegen 
zich dienovereenkomstig. Ze waren te ongelijk voorbereid om-
dat de Latijnse scholen niet hetzelfde programma aanhielden en 
niet dezelfde leermiddelen gebruikten. Voor hun inleidende 
jaar in de 'artes' bood de universiteit zelf te weinig. De synode 
somde op; er moest ook onderwijs zijn 'in der dialectica, rheto-
rica, physica, ethica, mathematica et linguis etc.' — dat waren 
ongeacht het 'et cetera' toch al acht vakken want met de 'linguis' 
waren de drie klassieke talen bedoeld. De Leidse curatoren 
raakten aan dergelijke synodale verzoeken en aanwijzingen 
gewend maar net als hun ambtgenoten elders later, gingen zij 
niet in dialoog met een kerkelijke vergadering en voerden zij uit 
wat zijzelf nodig vonden.26  

 
25 S.J. Fockema Andreae. De Nederlandse Staat onder de Republiek. 
Amsterdam 1975, zevende druk. p. 55-58.  
Huizinga. Verzamelde Werken II. Haarlem 1948. p. 405. 
26 Dankbaar, a.w. p. 150.  
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De kwaliteit van de Latijnse scholen liep uiteen, en die klacht 
werd niet enkel in Holland maar ook in Gelderland gehoord. 
Binnen de provincie Utrecht waren de belangrijkste die te 
Utrecht en te Amersfoort, allebei nu stadsinstellingen. Maar te 
Utrecht was de school sterk afhankelijk van politieke wisselin-
gen. De in 1578 benoemde katholieke rector van de Hiërony-
musschool moest in 1586 weg, omdat toen meer gereformeerd 
gezinden in het stadhuis zetelden. Zijn opvolger moest eind 
1588 alweer vertrekken na een nieuwe machtswisseling in het 
stadsbestuur; de vorige rector mocht terugkomen, mede omdat 
hij nu niet meer voor katholiek werd gehouden.  
De bestuurders van 1586 hadden ook afgerekend met het ver-
schil tussen 'Duifhuizianen' en 'consistorialen'; Utrecht moest 
nu een ongedeelde, gereformeerde gemeenschap zijn. De tegen-
stellingen bleven ondergronds toch doorwerken. In 1589 
meende het gewijzigde stadsbestuur verstandig te handelen 
door alle predikanten ongenuanceerd te ontslaan en vijf nieuwe 
te beroepen. Die waren door deze voorgeschiedenis bij vrijwel 
niemand welkom.  
In het bewuste jaar 1586 had de Engelse landvoogd Leicester 
zijn staf naar Utrecht overgebracht en was hij daar de consisto-
rialen krachtig gaan steunen. In Leiden ging het gerucht dat hij 
de universiteit naar Utrecht wilde verplaatsen. Ook toen 
Leicester na enig aandringen vanuit Leiden schriftelijk ver-
klaarde het bestaan van de Leidse universiteit te bekrachtigen, 
bleef die vrees bestaan. Van activiteit vanuit Utrecht voor zo'n 
ingreep zijn geen bewijsstukken teruggevonden. Maar dat in 
Leiden iedere gebeurtenis te Utrecht aandachtig werd gevolgd, 
is gezien de tamelijk geringe afstand begrijpelijk.27  
Buiten de gezichts- en belangenkring van Leiden of Utrecht lag 
Friesland, een gewest dat zichzelf na de 'afzwering' van Filips II 
op 26 juli 1581 net als de andere als soeverein binnen eigen 
grenzen beschouwde. Ook hier waren in 1580 dezelfde maat-
regelen tegen de katholieke instellingen en openlijke eredienst 

 
Reitsma en Van Veen. Acta, II (Noord/Zuid-Holland). Groningen 
1893. p. 195-196. 
27 Kernkamp, a.w. p. 29-32. 
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genomen en vroegen de geestelijke goederen om een herziene 
toepassing. Al op 16 november 1581 besloten gedeputeerden 
'datmen eerst dages een seminarium tot franicker van viertich 
ionge gesellen sal stiften', dat die studenten hun levensonder-
houd zouden krijgen uit de kloosterinkomsten en zich moesten 
verplichten om na hun studie 'met hun gaven dese lantscappe 
van vriesland voor andere te bedienen'. In dit besluit werd niet 
speciaal over een kerkelijke opleiding gesproken, de bedoeling 
was breder. En uiteindelijk werd de in Franeker beoogde in-
stelling ook veel meer dan een 'seminarium'.  
Het werd een 'Academia' ofwel een volledige universiteit die 
op 29 juli 1585 met haar werk begon. De drie bijbeltalen kregen 
hier officieel een plaats in de artesfaculteit. De aantrekkelijkheid 
van de stichting werd nog vergroot doordat meteen werd be-
gonnen met een gesubsidieerde tafel — dus lage studiekosten. 
Op den duur bleek nog een ander voordeel van Franeker: de 
eerste professoren bleven er lang en konden dus een onder-
wijstraditie opbouwen. De stad Franeker zelf had niets te zeg-
gen over de universiteit. De staten bestuurden die via hun ge-
delegeerden, en niet-officieel zorgde stadhouder Willem 
Lodewijk ervoor, dat ook de contacten met de kerk goed ble-
ven. Al sinds 1580 militair actief in de provincie was hij na 
Oranjes dood in 1584 door de landdag gekozen tot 'absoluut 
gouverneur en kapitein-generaal'. Zijn vader, Jan van Nassau, 
stichtte in dat jaar binnen zijn eigen erflanden te Herborn een 
'Hohe Schule', met vier leerstoelen. De instelling was naar het 
model van die in Genève — geen universiteit. Franeker richtte 
zich meer op Heidelberg en zocht haar hoogleraren ook in 
Noord-Duitsland.28  
Voor de meeste gewesten behalve Holland en nu ook Friesland, 
bleef de situatie bestaan dat hun toekomstige juristen, medici, 
schoolrectoren en gereformeerde predikanten buiten de eigen 
provincie werden opgeleid. De beste leerlingen van de Latijnse 
scholen werden soms beloond met een buitenlandse studie-
beurs. Juristen en medici waren uit eigen vermogen al ver-
trouwd met zo'n ontwikkelingsreis. De Amersfoorter Johan van 

 
28 Jensma, a.w. p. 11-12. Waterbolk, a.w. p. 42, 46. 
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Oldenbarnevelt had zo tussen 1565 en 1568 Leuven, Bourges, 
Keulen en Heidelberg bezocht. Twee oud-leerlingen van de 
Utrechtse Hiëronymusschool belandden als aanstaand theoloog 
in 1580 tegelijkertijd te Genève, Jacobus Arminius uit Oudewa-
ter met een stipendium van het Amsterdamse koopmansgilde, 
Johannes Wtenbogaert uit Utrecht op kosten van zijn geboorte-
stad. De namen Van Oldenbarnevelt als Hollands raadpensio-
naris, Arminius als Leids hoogleraar en van Wtenbogaert als 
Haags hofprediker zouden rond de eeuwwisseling in sterke 
mate de politieke en kerkelijke discussie gaan bepalen.  
De veldtochten van Maurits en Willem Lodewijk breidden het 
gebied van de, nu zeven, 'verenigde Nederlanden' uit. Zutphen 
en Deventer werden in 1591 op de Spanjaarden heroverd, de 
stad Groningen in 1594. Al zulke steden werden in het be-
staande staatsverband opgenomen. Reorganisatie en uitbrei-
ding van het onderwijs leken nu niet meer de eerste noodzaak. 
Het kon heel goed op de manier die de staten van Utrecht pre-
fereerden sinds 1593: een internaat vlakbij de Hiëronymus-
school. In een van de ruimten van de voormalige Paulusabdij 
kwam het 'Seminarium Paulinum' dat op kosten van die abdij 
levensonderhoud en onderdak bood aan goede leerlingen van 
deze school, mits die — of alvast hun ouders —beloofden later 
theologie te zullen gaan studeren en predikant te worden bin-
nen het eigen gewest. Er waren toezicht en catechisatie door een 
van de leraren, de 'regens'. Dit seminarium was dus een tege-
moetkoming aan de kerk, maar had niets van 'hoger onderwijs'; 
de minimumleeftijd voor toelating was twaalf jaar.  
De politieke toestand in Utrecht had zich na 1590 voor de zo-
veelste keer gewijzigd. De in 1589 met zijn collegae weg-
gestuurde stadspredikant Wtenbogaert, inmiddels beroepen in 
Den Haag en daar zelfs hofprediker, werd nu de voornaamste 
adviseur van stad en staten. De secretaris van de staten, Van 
Ledenberg, volgde zijn leeftijdgenoot Van Oldenbarnevelt in 
alles. Zeker een kwart eeuw hield 'Utrecht' zich geheel aan 
'Holland', desnoods tegen de Unie en de stadhouder in.  
Wtenbogaert hield rekening met de weerstand die bij de meeste 
overheden bestond tegen kerkelijke bemoeienis in hun zaken en 
tegen de gereformeerde organisatievorm. Dus bleef het bij een 
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geleidelijk vervangen van de katholieke pastoors door, liefst in 
Leiden opgeleide, gereformeerde predikanten. Het alleenrecht 
van Leiden werd niet bedreigd toen het stadsbestuur van 
Utrecht in 1595 opdracht gaf aan de docenten van de Hiërony-
musschool om lezingen te houden over onderwerpen uit hun 
vak voor een gevorderd publiek in de kloosterkapel van de 
school. Lag het in de bedoeling dit te laten uitgroeien tot een 
'doorluchtige school', de beperkte variant van een illustre 
school? Dan kwam daar weinig van terecht. In de theologische 
en juridische lezingen zat nog de meeste lijn, in andere vakken 
bleef het bij losse onderwerpen. Het experiment verzandde in 
1603.29  
Kon Utrecht politiek noch kerkelijk uitspreken of het met de 
bestaande opleidingssituatie vrede had, andere gewesten kon-
den dat wel. Binnen Gelderland bleven de kerkelijke vergade-
ringen aandringen op hoger onderwijs en op aandacht voor de 
Latijnse scholen. Toen de staten niet tot een besluit konden 
komen, nam het 'kwartier van de Veluwe' met als hoofdstad 
Arnhem in 1599 het initiatief tot het stichten van een 'illustris 
schola' te Harderwijk, met de artesvakken als filosofie en wel-
sprekendheid en verder theologie, rechten en geneeskunde. Dit 
'gymnasium illustre' opende in 1600. Zutphen protesteerde nog 
in een synodevergadering 'doch die saecke ist nu sover geco-
men, dat sie niet en kan verandert worden'. De 'kwartierschool' 
had net als Jan van Nassau's stichting te Herborn echte profes-
soren maar geen recht om graden en doctoraten toe te kennen. 
Voor theologen hoefde dat niet want hun kerk vroeg daar niet 
om. Toekomstige juristen en medici moesten hun studie toch 
formeel afronden aan een echte universiteit. De vestiging te 
Harderwijk, aan de zeekust met enkel schraal bevolkt achter-
land was niet gunstig. Bovendien lieten de andere drie Gelderse 
kwartieren zich er financieel niets aan gelegen liggen. Zo kwam 
Harderwijk al vanaf het begin op achterstand.30  

 
29 Ekker, a.w.  
Kernkamp, a.w. p. 36-38. 
30 Reitsma en Van Veen. Acta, IV (Gelderland). p. 76, 83. 
M.V.T. Tenten e.a. (red.), Het Gelders Athene. Hilversum 2000. 
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Ietwat oostelijker was de magistraat van Deventer er inmiddels 
zeker van dat die stad te zijner tijd toch enig hoger onderwijs 
zou krijgen. Al in maart 1584 hadden de weduwe Boedeker en 
haar zoon notarieel vastgelegd, dat hun bezittingen na hun 
dood moesten dienen 'tot fundatie und oprichtinge eener Uni-
versiteit und Hoeger Schoelenn' en dat twaalf van de arme bur-
gerkinderen naar beoordeling van de schoolrector vijf jaar lang 
onderdak en een studiebeurs zouden krijgen. Deventer moest 
wachten op het vrijkomen van die goederen. Inmiddels was al 
duidelijk dat dit legaat voor een echte universiteit niet toerei-
kend zou zijn en dat de stad het bij een Illustre School zou 
moeten laten.31  
Was zoiets ook denkbaar in het Utrechtse? Leiden maakte zich 
in 1602 ongerust over een plan van de Utrechtse staten om een 
universiteit te vestigen in Amersfoort. De stad Leiden bood 
ijlings aan, dat de Utrechters te Leiden een college zouden op-
richten voor hun studenten die dan onder toezicht van een 
Utrechts regent zouden kunnen staan. Dat was voor de stad 
Utrecht, die in zelfbewustheid niet voor Leiden onderdeed, 
geen aantrekkelijk aanbod. Maar als vermoedelijk grootste leve-
rancier van toekomstige studenten voelde zij even weinig voor 
Amersfoort, ongeacht wat de staten meenden. En zo kwam het 
niet tot enig besluit.32   
Intussen was er binnen de Leidse universiteit een theologisch 
conflict ontstaan tussen Arminius en zijn ambtgenoot Gomarus 
die een strakkere binding aan bijbeltekst en belijdenis voor-
stond. De studenten kozen partij en de predikanten insgelijks. 
Wtenbogaert stond geheel achter Arminius. Het was te ver-
wachten dat dit conflict niet alleen in Holland zou doorwerken 
maar overal waar men op de Leidse theologische opleiding was 
aangewezen. Hierin bleek de keus van de overheid beslissend. 
In Zeeland werd geen enkele volgeling van Arminius beroepen, 
binnen Utrecht de ene na de andere wel. Wtenbogaert kreeg na 
de dood van Arminius in 1609 organisatorisch de leiding van 
diens geestverwanten, spoedig naar hun, door hem opgesteld, 

 
31 Van Slee, a.w. p. 5-6. 
32 Kernkamp, a.w. p. 37-39. 
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verzoekschrift de 'remonstranten' genoemd. Het was tekenend 
voor de Utrechtse toestand dat zowel in 1606 als in 1612, toen er 
een overleg van alle gewestelijke predikanten werd gehouden, 
op verzoek van de staten beide malen Wtenbogaert overkwam 
en adviserend mee vergaderde. Het was ook tekenend dat toen 
begin 1610 binnen de stad Utrecht plotseling het bestuur wis-
selde, de afgezette regeerders zich op de Staten-Generaal berie-
pen maar pas met hulp van een leger van die generaliteit weer 
op hun kussens terugkwamen: Van Oldenbarnevelt en Van 
Ledenberg zagen dit als gemeenschappelijk belang. Maar de 
stad zelf en het gewest bleven diepgaand verdeeld.33  
Toen het twaalfjarig bestand was ingegaan, vonden de Gronin-
gers dat zij nu de handen vrij kregen om iets voor het hoger 
onderwijs te doen. Het was een van de weinige onderwerpen 
waarover stad en lande het eens waren. Ook over de plaats van 
vestiging bestond geen verschil. In de stichtingsbrief van 14 juli 
1614 lieten de staten weten dat zij een 'Scholam illustriam seu 
Academiam' wilden openen in de 'Metropolis' van de provincie. 
Tot opluchting van hun rekenende ingezetenen schreven zij er 
meteen bij:  

Daartoe zullen wij een belangrijk deel van die fond-
sen gebruiken, die onze voorvaderen, vrijgevige 
mannen, naar de mate van hun middelen, weliswaar 
uit goede en vrome gezindheid, maar bevangen en 
verstrikt in de duisternis van dwaalleer, eens hebben 
geschonken aan de recreatieoorden der monniken, en 
aldus zullen wij daaraan een veel betere bestemming 
geven. 

De universiteit werd geopend op 23 augustus 1614, maar niet in 
aanwezigheid van Willem Lodewijk, want die was bezorgd dat 
Franeker schade zou lijden. Korte tijd later kozen de Groningse 
curatoren duidelijk positie door als theologisch hoogleraar 
Gomarus te benoemen, die eerder te Leiden zich tegenover 
Arminius had opgesteld en in wie de 'contraremonstranten' 
landelijk hun leidsman zagen. Gomarus had in 1611 Leiden 

 
33 A.Th.van Deursen. Maurits van Nassau. Amsterdam 2000. p. 236. 
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verwisseld voor Middelburg, toen dat stadsbestuur hem een 
professoraat aan het 'Collegium theologiae' aanbood, een 
nieuwe stichting zonder promotierecht, enkel bedoeld als gere-
formeerde predikantenopleiding.34  
 
Een universiteit uit stadsinitiatief 
De beslissing hoe het met het hoger onderwijs binnen de repu-
bliek verder zou gaan, viel in juli 1618 toen stadhouder Maurits 
te Utrecht een huurleger van 'waardgelders' kwam 'afdanken', 
daarna de samenstelling van de Utrechtse magistraat veran-
derde en eveneens die van de staten. In de stad werden alle vijf 
remonstrantsgezinde predikanten opzij gezet en vervangen 
door van elders geleende contraremonstranten. De ene protes-
tantse minderheid werd zo opgevolgd door een andere. De 
Staten-GeneraaI organiseerden en bekostigden nu zelf het bij-
eenroepen van een nationale synode, die te Dordrecht over de 
kerkelijke geschilpunten zou moeten beslissen. Die synode ver-
gaderde van 13 november 1618 tot eind mei 1619.  
Daar was het Utrechts tekort duidelijk zichtbaar. In een hoge 
bank zaten vijf 'professoren' als theologische deskundigen van 
de republiek, naar academisch protocol gerangschikt volgens 
de leeftijd en rang van hun instelling, dus Leiden, Franeker en 
Groningen en vervolgens nog Harderwijk en Middelburg. 
Utrecht en Overijssel waren op dat wetenschappelijk niveau 
niet vertegenwoordigd.  
De kerkelijke afgevaardigden zaten volgens het protocol van de 
Staten-Generaal: zes per gewest. De staten van Utrecht hadden 
rekening gehouden met beide partijen en de delegatie gedeeld: 
elk twee predikanten met een ouderling die zich ook met het 
vergader-Latijn moest kunnen redden. Tijdens de synode voeg-
den de twee remonstrantsgezinde predikanten zich bij hun 
ingedaagde geestverwanten en deelden zij dus ook hun lot van 
wegzending en afzetting; hun ouderling was vrijwel meteen 
naar Utrecht teruggegaan. Bij de drie contraremonstranten was 

 
34 Effigies & Vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae. 
Groningen 1654. Facs. repr. 1968. p. 5 (vert. 3. in plaats van 
'recreatieoorden' ware hier te vertalen 'verblijven'). 
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een Utrechts raadslid als ouderling; deze stierf te Dordrecht in 
april 1619. Van de twee predikantleden kwam de ene uit 
Amersfoort, de ander uit Dordrecht zelf, maar tijdelijk uitge-
leend aan Utrecht.  
De eigen Utrechtse theologische inbreng was dus gering. Onder 
de benoemde bijbelvertalers was niemand uit het Utrechtse, en 
toen er ook alvast per gewest twee revisoren werden aange-
wezen, vroegen de Utrechters om uitstel: zulke deskundigen 
waren er onder de contraremonstrantse predikanten blijkbaar 
niet voorhanden.  
Na afloop van de synode liep die klassieke deskundigheid nog 
verder terug. Een afvaardiging uit de synode kwam speciaal 
naar Utrecht om daar van predikanten en onderwijsgevenden 
instemming met de synodale uitspraken te vragen. De twee 
belangrijkste schoolrectoren, die te Utrecht en Amersfoort, wei-
gerden, samen met enkele leraren. Hun ontslag volgde.35  
Ook het onderwijs dat voorbereidde op een universiteitstudie 
moest hier dus opnieuw worden bemand. Dat lukte de stad 
Utrecht snel en goed. De Dordtse rector Aemilius was bereid 
om naar de Hiëronymusschool te komen (oktober 1619). Hij 
had toen al naam als classicus. Als conrector kwam naast hem 
Isaac Beeckman, filosoof en doctor medicinae, later zelf rector in 
Dordrecht en zo mogelijk nog beroemder als gespreksgenoot 
van Descartes.36  
Leiden was intussen druk bezig de naam van de universiteit te 
herstellen. Alle nieuwe hoogleraren moesten politiek en kerke-
lijk betrouwbaar zijn. Met het aanstellen van een Middelburgs 
en een Harderwijks professor werd de theologische faculteit 
versterkt. In september 1619 schreven curatoren naar de 
Utrechtse staten, dat studenten nu weer gerust naar Leiden 
konden komen, omdat de 'disordre ende oneenicheyt' helemaal 
voorbij waren. Eind 1620 kwamen ze met een nieuwe herinne-

 
35 Reitsma en Van Veen. Acta, VI (Friesland/Utrecht). Groningen 
1897. p. 427-430. 
36 Ekker, a.w.  
Over Beeckman; Paul Dibon. Regards sur la Hollande du Siècle d'Or. 
Napoli 1990. p. 193-199. 
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ring: zou het toch niet mogelijk zijn in Leiden een Utrechts col-
lege te bouwen en dat straks te stellen onder het toezicht van 
een eigen Utrechts regent? Dat leek de staten op zichzelf geen 
verkeerd idee, want gedrag en studieprestatie zouden bij ge-
richt toezicht stellig verbeteren en Utrecht zou waar voor zijn 
investering krijgen. In de zomer van 1622 kwam een Leidse 
curator zelfs naar Utrecht om dit plan nog eens aan te bevelen 
en om op te sommen welke voorzieningen Leiden van haar 
kant zou treffen. Maar hij streek tegen de haren in. Bij het 
nieuwe Utrechte stadsbestuur was geen geneigdheid om zich 
zo aan Holland te binden als voor 1618 het geval was geweest. 
Het Leidse curatorium bestond immers uit Hollandse staten-
leden en Leidse burgemeesters. Zeeland moest zoiets nood-
gedwongen blijven aanvaarden, Utrecht dacht daar niet aan. 
Het Leidse voorstel versterkte in Utrecht de neiging zelf een 
oplossing te gaan zoeken.37  
Er was bovendien sinds 1619 ook een kerkordelijk correcte pro-
vinciale synode van Utrecht aan het werk gegaan. Die voelde 
alles voor een Illustre School in het eigen gewest, maar beslist 
niet daarbuiten. De Dordtse synode had in haar laatste zittin-
gen een hele verlanglijst opgesteld over het hoger onderwijs. 
Bijna elke provinciale synode (Zeeland kende die juist niet!) 
spande zich in om bij de overheid aan te dringen op verbetering 
van dat onderwijs en te vragen om kerkelijke medezeggenschap 
in de theologische opleidingen, liever nog in alle disciplines. 
Staten en stadsbestuurders wimpelden overal die bemoeienis 
behendig af; zij konden zelf wel beoordelen wat goed voor de 
kerk was.  
Maar binnen Utrecht bleven staten en hoofdstad het verder 
oneens. In de staten was bij ridderschap en geestelijkheid de 
geestdrift niet groot voor een gereformeerd theologische oplei-
ding en zeker niet voor een die in de stad Utrecht gevestigd zou 
zijn. Het ging steeds tussen Utrecht en Amersfoort; Rhenen, 
Wijk en Montfoort waren in elk opzicht te klein. Een vestiging 
te Amersfoort zou zo'n instelling wat buiten de invloed van de 
Utrechtse stadsbestuurders houden. De stad Utrecht was het 

 
37 Kernkamp, a.w. p. 43-44. 
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echter, die over voldoende inkomsten uit de geestelijke fondsen 
kon beschikken. Gebouwen zouden daar ook geen probleem 
vormen. Het deed Amersfoorts positie geen goed dat die stad in 
1629 onverdedigd bleef en enkele weken zelfs een Spaanse be-
zetting beleefde.  
Had de republiek met drie universiteiten en de Veluwse kwar-
tierschool nog wel behoefte aan meer instellingen? Die vraag 
werd niet gesteld want de republiek had zelf niets met onder-
wijs te maken. Dat was een zaak van elke provincie op zichzelf, 
van de eigen middelen en van het zelfbewustzijn. Overal was 
de bestuurlijke verantwoordelijkheid weer anders. Voor Leiden 
deelden de Hollandse staten die met het stadsbestuur. Voor 
Franeker waren het enkel de Friese staten waarin het platteland 
met zijn grietenijen sterker vertegenwoordigd was dan de elf-
stedengroep. Voor Groningen hielden hoofdstad en ommelan-
den elkaar precies in evenwicht. Voor een nieuwe stichting 
waren er dus voorbeelden genoeg. Vast lagen alleen de acade-
mische titulatuur en de studieprogramma's.  
Wat het gewest Utrecht betrof, dat had zeker behoefte aan ju-
risten voor bestuur en rechtspraak zoals dat ook in de andere 
provinciehoofdsteden het geval was. Voor academisch ge-
vormde medici was er buiten de stad Utrecht en het veel klei-
nere Amersfoort echter weinig emplooi. Kerkelijk zouden de 
universiteit van Leiden en het kwartiersgymnasium van 
Harderwijk het gewest Utrecht kunnen bedienen. Met nog geen 
tachtig predikantsplaatsen bleef Utrecht immers ver achter bij 
Friesland, Groningen, Zeeland, zelfs bij Overijssel. Een univer-
siteit zou er formeel zeker een bestaansreden hebben, maar pas 
een echte bestaansmogelijkheid als ze door haar kwaliteit ook 
studenten uit andere provincies en van buiten de republiek zou 
aantrekken en als haar afgestudeerden ook buiten het eigen 
gewest werden gewaardeerd.  
Over zoiets werd niet enkel in Utrecht nagedacht. De magi-
straat van Deventer was gaan overleggen met de laatste 
vruchtgebruikster van het legaat Boedeker. Zij gaf al in 1618 
toestemming dat werd begonnen met uitkeringen aan de twaalf 
'Boedekerianen', goede leerlingen van de Latijnse stadsschool. 
In 1629 gaf zij aan de magistraat de vrije hand: er zou een 
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'Gymnasium of Illustre School' komen, aansluitend aan de La-
tijnse. De rector van die stadsschool zou tevens hoogleraar 
logica en ethica worden. Met een jurist, een theoloog en nog een 
filosoof was dat voldoende. Op 16 februari 1630 begon dit puur 
stedelijke 'Athenaeum Illustre'. Het was de eerste van een reeks 
stichtingen. Binnen zeven jaar zouden er zeker nog vier bijko-
men.38  
De stadsbesturen hadden grote verwachtingen van de welvaart 
en het aanzien die een hogere school zou brengen en waren ook 
overtuigd van hun eigen rang en soevereiniteit binnen de 
stadsgrenzen. Even belangrijk was natuurlijk dat zij eigen mo-
gelijkheden tot financiering kregen. De laatste generaties ka-
tholieke geestelijken en kloosterlingen waaraan een uitkering 
moest worden gegeven, stierven uit. Door dit 'natuurlijk ver-
loop' kwamen gelden vrij, en er waren altijd wel leegstaande 
conventen en kloosters die konden worden ingericht als on-
derwijsruimte of studentenverblijf. Docenten voor zo'n illustre 
school ofwel athenaeum waren te vinden binnen de republiek, 
bij de Franstalige protestanten en nog meer in de Duitstalige 
landen, die juist in deze periode geteisterd werden door de 
dertigjarige oorlog. Een athenaeum was minder in rang dan een 
universiteit, maar het gaf de professorentitel die de weg naar 
een echt universitaire positie verruimde. Zogenaamd gesticht 
om de te jonge burgerzonen te behoeden voor de verleidingen 
van een universiteitsstad en ze dus nog onder ouderlijk gezag 
te houden, was een athenaeum toch niet afkerig van studenten 
van elders en ook niet van een langer verblijf dan alleen het 
beginjaar. Daarop mikte Deventer, door niet enkel vakken uit 
de inleidende artesfaculteit aan te bieden. Dat was het model 
van Herborn uit 1584. Er begon een zekere wedijver tussen de 
instellingen. Harderwijk merkte natuurlijk het eerst de nabij-
heid van het Deventers initiatief.  
Utrecht lag verder weg, maar er was vanouds een band tussen 
Sticht en Oversticht. Het was dus zeker niet toevallig dat pre-

 
38 Van Slee, a.w. p. 14-23.  
Jilek, a.w. (De Nederlandse instellingen hierin op plaatsnaam 
beschreven door W.Th.M. Frijhoff). 
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cies in 1630 op de Utrechtse statenagenda een plan stond om 
ook een 'Illustre Schole' op te richten, al kwam dat punt toen 
niet meer in behandeling. Amsterdam was ook bezig. Maar 
deze stad moest rekening houden met het Leidse alleenrecht en 
kon minder wagen dan Deventer. Het 'Athenaeum Illustre Am-
stelodamense' begon op 8 januari 1632 met twee leerstoelen, 
voor filosofie en voor geschiedenis. Maar met de bezetting koos 
Amsterdam positie: voor filosofie een te Leiden om kerkelijke 
redenen geschorste theoloog, voor geschiedenis een classicus 
die in Leiden wel aan had mogen blijven maar de kerkelijke 
verdenkingen beu was. Het klimaat van Amsterdam jegens 
dissenters was gunstiger dan in andere steden. De hier getole-
reerde remonstranten gingen erover denken de opleiding van 
hun predikanten dichtbij dit nieuwe athenaeum te vestigen.39  
Het was alweer niet toevallig dat eveneens in januari 1632 de 
Utrechtse vroedschap overwoog om met de staten te overleg-
gen over 'de erectie van een Illustre Schoole binnen Utrecht; 
item aengaende het tuchthuys', want dat laatste gaf niet het 
rendement en de gedragsverbetering die het leek te beloven. 
Maar de staten pakten dit initiatief weer niet op: Utrecht zou de 
studenten toch teveel afleiden terwijl Amersfoort 'een stilder en 
bequamer huisvesting aan de Sanggodinnen konde verstrek-
ken'. De stad Utrecht begreep dat zij een stap terug moest doen: 
geen academie als gunst van de staten, maar een illustre stad-
school.40  
Dat werd het dus, in 1634. De vorm verried iets van de ambi-
ties: niet het smalle model van Amsterdam maar het brede van 
Deventer. Er zouden vijf hoogleraren moeten komen: een theo-
loog, een jurist en voor de artesgroep een filosoof, een classicus 
en een historicus. Met de laatste twee loste Utrecht een intern 
probleem op. De rector van de Hiëronymusschool, Liraeus, 
beter wetenschapsman dan schoolleider, werd benoemd voor 
de klassieke talen, zijn voorganger Aemilius, die in 1630 stil 

 
39 H. Brugmans e.a. (red.), Gedenkboek van het Athenaeum en de 
Universiteit van Amsterdam 1631-1932. Amsterdam 1932. p. 23-32 
(tekst Brugmans); p. 109-110 (tekst H.A. van Bakel). 
40 Kernkamp, a.w. p. 46-47. 
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was gaan leven als geleerde, zou daar als rector terugkeren 
maar tegelijk hoogleraar worden in geschiedenis en welspre-
kendheid. Het was een eigen variant op het combinatiemodel 
van Deventer met twee voor dit soort van inleidend onderwijs 
ervaren docenten. Voor filosofie werd Renerius uit Deventer 
benoemd, voor rechten Antonius Matthaeus (II) uit Harderwijk. 
Die hadden allebei het zware werk van het maken van de eerste 
Latijnse vakdictaten achter de rug en Utrecht kon profiteren 
van wat die andere instellingen in hen hadden geïnvesteerd. Ze 
werden in zekere zin weggekocht en dat kon Utrecht zich blijk-
baar veroorloven. Kenmerkend voor deze beginperiode van het 
wetenschappelijk onderwijs hier te lande was, dat geen van 
deze vier binnen de republiek was geboren: Liraeus in 
Frankenthal, Aemilius in Aken, Renerius in Hoei en Matthaeus 
in Herborn. En als Hendrik Alting te Groningen ingegaan was 
op het verzoek dat Utrecht hem binnenskamers liet doen, zou 
ook de theoloog 'buitenlander' zijn geweest: deze was geboren 
in Emden. Maar hij wees het af.41  
Dat verzoek had hem bereikt in het voorjaar van 1634, vermoe-
delijk in mei, toen Utrecht met de andere benoemingen al ge-
slaagd was. Maar benoemen van een theologisch hoogleraar 
was een tere zaak. In Utrecht was zeker bekend hoe Deventer 
had getobd en na twee vergeefse benoemingen eindelijk 
iemand uit Genève had gevonden die een half jaar na het begin 
van het athenaeum pas kon beginnen. Zo'n situatie kon Utrecht 
zich niet veroorloven, niet tegenover de zwaar bezette theolo-
gische faculteit van Leiden en ook niet tegenover de gerefor-
meerde kerk in de eigen provincie. Iemand als Dirck Jacobsz 
van Velthuysen, nu actief in het stadsbestuur, maar al in 1620 
ouderlinglid van de provinciale synode 'int capittelhuys ten 
Dom', was van de kerkelijke verlangens zeker op de hoogte. 
Het duurde de stadspredikanten te lang. Een delegatie uit de 
Utrechtse kerkenraad kwam in april 1634 aan het stadsbestuur 
vragen hoe het met de benoeming stond. Overleg met die pre-
dikanten had geleid tot het, nergens op schrift gestelde, verzoek 
aan Alting. Na zijn afwijzing en dus nieuw overleg waagden de 

 
41 Effigies. p. 95 (vert. p. 41). 
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stadsbestuurders het nu begin juni om iemand zonder ervaring 
als leraar of professor te benaderen, de 45-jarige Gisbertus 
Voetius, predikant in zijn geboortestad Heusden. Hij was al 
meer dan twee decennia bekend als scherpzinnig en polemise-
rend vakman, lid van de Dordtse synode, veldprediker in het 
leger voor Den Bosch en een van de eerste organisatoren van 
een gereformeerde kerkelijke gemeenschap aldaar na de ver-
overing in 1629. Met hem werden zeer snel zaken gedaan: be-
roeping 9 juni, akkoord 14 juni, te laat om hem nog bij de ko-
mende plechtigheden te betrekken maar op tijd om het bericht 
van zijn benoeming bekend te maken. Niemand kon in 1634 
vermoeden dat Voetius haast onmiddellijk en bovendien meer 
dan vier decennia zijn stempel zou zetten op de Utrechtse 
theologische opleiding en gedeeltelijk ook op andere facultei-
ten. Laat benoemd was hij tweede keus, maar de synodes kon-
den gerust zijn: deze illustre school zou in de lijn van de 
Dordtse synode blijven en zich wetenschappelijk kunnen ver-
weren.42  
De academie van Groningen was in 1614 begonnen met precies 
een hoogleraar meer: een medicus. Maar voorlopig zweeg 
Utrecht in alle talen over die universiteitsdromen. De stad 
vierde de opening statig en langdurig op dinsdag 17 juni 1634 
met een optocht naar het kapittelhuis van de Dom waar in al-
lerijl de zaal van de 'Unie van Utrecht' in tweeën was verdeeld. 
Met deze zaal was het nog bijna verkeerd gegaan omdat het 
domkapittel zijn rechten erop niet wilde prijsgeven en zelfs in 
beroep was gegaan bij het provinciaal hof en de gedeputeerde 
staten. De stad had verklaard dat deze zaak onder haar eigen 
bevoegdheid viel en niet onder die van het hof en de staten 
hadden toen binnenskamers bemiddeld.43  
's Morgens spraken de stadssecretaris Van der Nijpoort en de 
jurist Matthaeus, 's middags hield de historicus Aemilius zijn 
oratie. De volgende dag spraken de classicus Liraeus en de 

 
42 Reitsma en Van Veen, Acta, VI (Friesland/Utrecht). p. 442.  
Roelof van den Broek. Hy leeret ende beschuttet (diesrede). Utrecht 
1995. p. 18 (aant. 30). 
43 Kernkamp, a.w. p. 51-53. 
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filosoof Renerius. Na deze verzadiging met vijf Latijnse teksten 
toog het aanzienlijk gehoor naar het Agnietenklooster voor een 
feestmaal, ongetwijfeld dankbaar dat hun nog een oratie be-
spaard bleef. Dat was de theologische, en die kwam pas op 
21 augustus, toen Voetius een uiteenzetting gaf 'over Godzalig-
heid te verbinden met de wetenschap'. Voor elk type weten-
schap had hij vermaningen, zowel voor studenten als docenten. 
Hij had zich dat in zijn Heusdense pastorie al precies ingedacht, 
en even precies zouden zijn theologie en zijn onderwijs blij-
ven.44  
De inwijdingsdag van de Illustre School van de stad Utrecht 
was dus 17 juni 1634, met leerstoelen in de artes, namelijk talen, 
geschiedenis en filosofie, in rechten en in theologie. Het zou 
denkbaar zijn dat de latere faculteiten van letteren, rechten en 
theologie hun begin naar die dag gingen terugdateren — voor 
theologie dus naar 21 augustus — omdat toen het onderwijs in 
deze vakken is begonnen. Zoals bekend, heeft de universiteit 
van Amsterdam de geschiedenis voorafgaand aan 15 oktober 
1877 ingelijfd en beschouwt zij 8 januari 1632, die van het 
tweemans athenaeum, als haar stichtingsdag. Formeel los van 
dat athenaeum begonnen de remonstranten er op 28 oktober 
1634 met een eigen seminarie, geleid door de vroegere Leidse 
hoogleraar Episcopius, een veroordeelde van de Dordtse sy-
node. Zij wilden ook in het verborgene hun wetenschappelijk 
peil handhaven.45  
Te Utrecht is steeds de geschiedenis van de Illustre School als 
prehistorie opgevat en nooit met vieringen herdacht. Die school 
heeft immers haar eerste lustrum niet eens gehaald. Maar wel 
dateren uit 1634 de professorenrang, de onderwijsprogramma's, 
het gebruik van de Uniezaal, en het embleem met zon, stads-
wapen en bijbelse zinspreuk. Het begin werd toen gemaakt, de 
naam werd vooral met de jurist en de theoloog meteen geves-
tigd: er kwamen studenten op af, ook van buiten de provincie. 

 
44 Aart de Groot. Gisbertus Voetius. Inaugurele rede over Godzalig-
heid te verbinden met de wetenschap. Kampen 1978 (Latijnse tekst, 
vert., inl. en toelichtingen). 
45 Brugmans. Gedenkboek. p. 489 (tekst W.J. Kühler). 
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De Utrechtse staten verplichtten degenen op hun kosten in 
Leiden studeerden, die studie af te komen maken in Utrecht: in 
de toekomst zou geen beursstudent meer naar Leiden gaan.  
Van het voorbeeld van Deventer, Amsterdam en nu ook 
Utrecht leerden weer andere stadsbesturen. Dordrecht stichtte 
in 1635 een illustre school, maar binnen de bekende Hollandse 
beperkingen, met drie leerstoelen voor plaatselijke grootheden, 
het meest terecht voor schoolrector Beeckman. Den Bosch 
volgde eind 1636 toen het gereformeerde stadsbestuur met 
steun van de Raad van State in dit Generaliteitsland ook een 
illustre school wilde beginnen; de eerste oraties volgden in 
februari 1637. Het Rotterdamse stadsbestuur probeerde het 
eveneens in 1636 met een illustre school, namelijk de opdracht 
aan een docent om 'publique lessen' in de historie te geven aan 
oud-leerlingen van de Latijnse school en andere belangstellen-
den — de geijkte formulering die ook hier weinig opleverde; de 
poging duurde nog geen jaar.46  
Het aanbod aan hoger onderwijs nam dus sinds 1630 steeds toe: 
veel vissers in dezelfde vijver. Voor Utrecht was het belangrijk 
de aantrekkingskracht van de illustre school te vergroten. Het 
lukte om in 1635 nog een jurist aan te trekken, Bernardus 
Schotanus die, hoewel werkzaam aan de Franeker universiteit 
en zelfs met rectorservaring aldaar, bereid bleek om naar 
Utrecht te komen. Utrecht zelf had in de stadsgeneesheer Van 
Straten (Stratenus) iemand die alleszins gekwalificeerd was om 
de medische wetenschap te doceren. Met zo'n verzwaard 
docentencorps zou aan de eisen voor een volledige universiteit 
worden voldaan.  
Er was alleen nog een formeel besluit nodig van de staten, de 
landssoeverein. Daarmee werd in de loop van 1635 mondeling 
en waarschijnlijk gericht persoonlijk overlegd. Van de kant van 
de stad spraken de burgemeesters Gysbert van der Hoolck en 
Dirck van Velthuysen; voorzitter van de staten was Jacob van 

 
46 Over embleem en zinspreuk: Van den Broek, a.w.  
Over Rotterdam: N.L. Dodde. … tot der kinderen selffs proffijt, de 
geschiedenis van het onderwijs te Rotterdam. 's-Gravenhage 1991. 
p. 134. 
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Asch van Wijck, even protestants als zij maar nu met de status 
van zijn middeleeuws kerkelijke bevoegdheden als deken en 
kanunnik van het Pieterskapittel. Misschien liep alles toch wat 
gemakkelijker omdat niet iemand uit het Domkapittel voorzit-
ter was.  
Anders dan in Friesland of in Stad en Lande het geval was, kon 
de stad Utrecht aantonen dat het de staten niets zou kosten. 
Alle professoren werden immers gehonoreerd uit de inkomsten 
van de vroegere broederschappen die sinds 1580 officieel waren 
opgeheven en van de vrouwenkloosters. Aan dit voelbare ar-
gument kon Amersfoort nooit voldoen. Latere universitaire 
feestredenaars putten zich vaak uit in lof voor de mildheid van 
een stad die een universiteit had durven stichten en plachten te 
verzwijgen dat al het geld beschikbaar was dankzij middel-
eeuwse gevers die het voor hun zielenheil en dat van anderen 
hadden bedoeld. Met die afkomst rekenden enkel nog de rent-
meesters en beheerders in hun administratie.47  
Het besluit van de staten op 16 februari 1636 met de handteke-
ning van Van Asch van Wijck kwam niet als een verrassing. 
Binnen een maand werd alles geregeld, de benoeming van de 
medische hoogleraar, van de eerste rector — dat werd de erva-
ren Schotanus — de indeling met vier faculteiten, de nieuwe 
dies natalis — 16 maart — en de oratieplaats, ditmaal het schip 
van de Domkerk. Voetius wist opnieuw wat de hemelse bedoe-
ling met de wetenschappen was, en preekte in diezelfde kerk 
op de dertiende over 'de nutticheyt der Academiën ende Scho-
len, mitsgaders der wetenschappen ende consten, die in deselve 
gheleert worden'. Hij had van dat werk nu van dichtbij meer 
ervaring en combineerde zijn formidabele belezenheid met zijn 
even imposante maar rechtlijnige bijbelkennis. Hij was wel zo 
vriendelijk om te erkennen dat ook theologie — de zijne — veel 
kon hebben aan de resultaten van die andere wetenschappen.  
Op woensdag 16 maart 1636 zag Utrecht weer een getogade 
optocht, van het stadhuis nu naar de Domkerk. De pedel droeg 
voor het eerst op zijn ambtstoga de letters 'Acad. Ultr.' want het 
was nu voortaan de 'Academia Ultraiectina', niet 'Ultraiectensis' 

 
47 Kernkamp, a.w. p. 57-58. 



 39

                                                          

zoals Rome hardnekkig bleef schrijven en zeker ook niet 
'Rheno-traiectina' zoals men in de alleswetende achttiende 
eeuw meende te moeten verbeteren.48

Dezelfde stadssecretaris als in 1634 kwam nu weer aan het 
woord, sprak een gebed en een Latijnse oratie uit, liet het sta-
tenoctrooi zelfs in twee talen horen, en installeerde Schotanus 
als rector, die daarop antwoordde. Studenten musiceerden en 
professor Aemilius bedankte de staten. Weer was er muziek, 
volgde een optocht naar buiten, opnieuw voor een feestmaal 
aan het einde van de Lange Nieuwstraat. Ditmaal waren er 
's avonds ereschoten, vuurwerk op de Neude, pektonnen op en-
kele plekken in het stadscentrum en veel klokgelui — voor de 
storm van 1674 hadden ook de Janskerk en de Pieterskerk to-
rens met klokken.  
De voorgeschiedenis was ten einde, de stad Utrecht had een 
eigen universiteit. Hiermee had het gewest Utrecht Gelderland 
en Overijssel voorbijgestreefd. Niet een grote geestelijke in-
spanning of beweging had de inspiratie gevormd, maar 
stadstrots en gewestelijk zelfbewustzijn. In Gelderland voelde 
het athenaeum van Harderwijk dat dadelijk, en toen de Gel-
derse staten het in 1648 tot 'Academia Harderovicena' verhie-
ven, was dat te laat omdat de investering door de andere kwar-
tieren minimaal bleef. Bovendien probeerde Nijmegen het 
daarnaast nog in 1653 met een 'Quartierlijke Academie' die het 
tot 1679 volhield. In Overijssel had Deventer zelf de middelen 
niet om het Utrechtse voorbeeld te volgen en boden de andere 
steden geen steun.  
Er was nog een klein euvel dat Utrecht belette om echt te func-
tioneren. De renaissance-universiteiten, die de Noord-Neder-
landse in feite waren, volgden in terminologie en organisatie de 
middeleeuwse voorbeelden. Dat die ooit een student als rector 
hadden gehad, was als feit vermoedelijk niet meer bekend. De 
professorentitel was nergens beschermd, zoals hij het tot op 
heden ook gebleven is, net als de naam 'academie', maar de 

 
48 Kernkamp, a.w. p. 68.  
Otto J. de Jong. De naam van deze universiteit. In L. Ginjaar en O.J. 
de Jong Opening academisch jaar 1984-1985. p. 19-23. 
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doctorentitel lag vast. Die mocht alleen verleend worden door 
iemand die zelf doctor was. Er bestond dus net als bij de bis-
schopswijdingen ook bij promoties een zekere successie van de 
bevoegdheid. Leiden was die theologisch kwijtgeraakt door de 
conflicten na 1610: de resterende theologische professor die op 
de synode van Dordrecht in de deskundigenbank zat, was geen 
doctor. De delegatie uit Heidelberg maakte dit goed en ver-
leende hem te Dordt op 17 januari 1619 tussen enkele zittingen 
in, het zeer nodige eredoctoraat.49  
In diezelfde situatie bevond zich in 1636 Voetius te Utrecht. Na 
de dies natalis, maar nog voor het begin van de herfstcursus, 
mocht hij te Groningen op 13 augustus een theologisch docto-
raat ontvangen van zijn oude Leidse leermeester Gomarus, 
geheel honoris causa, zonder disputatie, examen of promotie-
kosten. Zo werd Utrecht geënt in de doctorenstamboom van 
Heidelberg net als eerder met Franeker en Leiden was gebeurd.  
 
Van die datum af kon Utrecht gelden als een volwaardige uni-
versiteit. Ze was dat op kosten van de middeleeuwse kerk, ze 
was een laatkomer door de politieke verdeeldheid van stad en 
gewest, ze was numeriek niet strikt meer nodig. Ze wist dat ze 
zich met kwaliteit moest bewijzen. Daarmee alleen zou ze zich 
kunnen handhaven. Dat is nu niet anders. 

 
49 D. Nauta e.a. (red.), Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het 
Nederlandse protestantisme, II. Kampen 1983. Hierin de erepromoties 
van Joh. Polyander van Kerckhoven (art. A.J. Lamping p. 366-368) 
en van Gisb. Voetius (art. D. Nauta p. 443-449).  
 
Universiteitsgeschiedenis is een specialisme geworden, dankzij het 
werk van W.Th.M. Frijhoff, en Utrecht heeft de boeken al van 
Kernkamp en nu ook dat van Hervé Jamin. Maar een rectoraat 
(1982-1986) gaf de niet-specialist contacten in de breedte van zijn 
eigen instelling en met mederectoren, vaak bij hun lustrum of in de 
Academische Raad, de VSNU en het rectorencollege. Vandaar de 
keus voor dit onderwerp.  
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Otto J. de Jong (1926) studeerde theologie aan de Rijksuniver-
siteit van Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Uni-
versiteit in Bazel en promoveerde in 1957 aan de Universiteit 
van Amsterdam op het proefschrift 'De Reformatie in Culem-
borg'. Vervolgens was hij hervormd predikant van 1955 tot 1964 
in Nieuwolda, Ten Boer en Groningen. Van 1964 tot 1968 was 
hij lector Kerkgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van 
Groningen. Van 1968 tot 1972 was hij hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam en van 1972 tot 1991 hoogleraar 
aan de Rijksuniversiteit Utrecht, waar hij van 1982 tot 1986 
rector magnificus was. Van 1988 tot 1991 was hij voor een 
tweede periode decaan van de Faculteit Godgeleerdheid, totdat 
hij op 1 november 1991 met emeritaat ging en na tien jaar nog 
steeds actief is. 

Een actief leven van geschiedenis, besturen, met ge-
voel voor protocol en democratie, maar bovenal van 
menselijkheid en hartelijkheid. Iemand die denkt dat 
hij zich niet meer kwalificeert voor een Beckers con-
tract, maar nog steeds geen nee kan zeggen en nooit 
de gelegenheid voorbij laat gaan de kansel weer te 
bestijgen om met vuur en enthousiasme zijn te doen.∗  

 

 
∗ Naar de inleiding van professor Harry Voorma (rector magnificus 1997-
2001) ter gelegenheid van deze Grijze Wijzen-lezing. 



In de reeks Grijze Wijzen verschenen tot nu toe: 
 

F. van der Blij 
Het weten van wetenschap 

Oktober 2000, ISBN: 90-72145-37-2 
 

H.W. von der Dunk 
Van maakbare samenleving naar maakbare mens? 

Oktober 2000, ISBN: 90-72145-36-4 
 

D. de Wied 
Over van alles en nog wat 

Oktober 2000, ISBN: 90-72145-38-0 
 

C. de Jager 
Van planeten, sterren en heelallen 
Maart 2001, ISBN: 90-393-2694-0 

 
Johanna Maria van Winter 

Zorg voor de zieken en strijd voor het geloof: de Johannieters en 
Maltezers in de Middeleeuwen en het begin van de Nieuwe Tijd 

April 2001, ISBN: 90-393-2691-6 
 

P.R. Baehr 
Internationale Humanitaire Interventie: wat te doen in het 

geval van ernstige mensenrechtenschendingen 
Mei 2001, ISBN: 90-393-2758-0 

 
H.A. Becker 

Generaties en de strijd tegen taalbarrières 
Juli 2001, ISBN: 90-393-2774-2 

 
S.G. van den Bergh 

Overleven zonder zuurstof 
Mei 2002, ISBN: 90-393-3073-5 

 
 
 



 
 
 
 
 
Het gezegde 'Wijsheid komt met de jaren' vormt het motto voor 
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