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R. E.O. Ekkart 

DE HARDEWIJKSE ACADEMIE IN DE 18DE EEUW* 

Bij vrijwel elk onderzoek naar de geschiedenis van de Academic te Harderwijk 
wordt men geconfronleerd met een oud rijmpje, waarin, naast twee eerzame 
bronnen van inkomsten, het promotierecht als een melkkoetje van Harderwijk 
wordt afgeschilderd: 

Harderwijk is een stad van negotie 
Men verkoopt er bokking, blauwbessen en buUen van promotie. 

De slechte reputatie van de Harderwijkse doctorsbul, die naar wordt beweerd 
voor geld verkrijgbaar zou zijn geweest, geeft aanleiding tot een nadere be-
schouwing over de Academic en haar doctores. 
Aangezien over het promotierecht van academische instellingen uit vroeger 
ecu wen nogal veel misverstanden bestaan, is het nuttig daarover enkele algemene 
mededelingen te doen, voordat er nader wordt ingegaan op de juistheid of on-
juistheid van het nogal lasterlijk rijmpje over de Harderwijkse praktijken. Het 
stichten van een hogeschool of academic met het recht aan studenten de doctors-
graad te vcrlcncn (het jus promovendi) was een souvercin rccht, dat in de Repu-
bliek der Zeven Verenigde Provincien berustte bij de Staten van elk gewest. 
Doorgaans ziet men dan ook per gewest slechts een academic: Holland en Zee-
land waren te zamen verantwoordelijk voor de oprichting van de Leidse Hoge
school in 1575, Friesland voor die in Franeker in 1585, Groningen voor die in 
de stad Groningen in 1614 en Utrecht voor die in de stad Utrecht in 1636. Naast 
hogescholen waren er echter in de 17de en 18de eeuw ook instellingen voor 
hoger onderwijs zonder promotierecht, de athenaea of illustre scholen, zoals die 
in Amsterdam, Deventer, Middelburg, Den Bosch, Breda, Dordrecht en Maas
tricht. Zij werden meestal gesticht door het bestuur van een stad, soms ook door 
een andere autoriteit zonder souvereine rechten. 
In Gelre, dat verdeeld was in enkele juridisch nogal zelfstandige kwartieren, lag 
de zaak lets anders. Daardoor is Gelre het enige Nederlandse gewest waar er, 
overigens slechts gedurende korte tijd, twee volwaardige universiteiten naast 
elkaar hebben bestaan. Het Kwartier van de Veluwe besloot in 1599 tot op
richting van een kwartierlijke school, een soort illustre school waar een vorm van 
hoger onderwijs kon worden genoten zonder dat de studenten er een graad 

* Voordracht gehouden tijdens de voorjaarsvergadehng van het Genootschap GcWiNa op 8 
april 1978 te Harderwijk. 
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konden behalen. Een kleine 50 jaar later wenste men deze school uittebreiden en 
te verbeteren. De Veluwse Kwartierschool werd toen omgezet in een door de 
Kwartieren van de Veluwe, van Zutphen en van Nijmegen erkende en financieel 
gesteunde hogeschool met promotierechten, die in 1648 werd geopend. De jaar-
lijkse kosten van 8000 gulden werden door de drie kwartieren gezamenlijk ge-
fourneerd. De stad Nijmegen was het met deze gang van zaken bepaald niet eens, 
hetgeen er toe leidde dat er in die stad in 1655 een kwartierschool werd opge-
richt, die al een jaar later werd omgezet in een hogeschool met jus promovendi. 
Het Kwartier van Nijmegen trad daarbij op als een souvereine macht. Slechts 24 
jaar heeft deze later vergeten Nijmeegse Academic bestaan en van enige bloei is 
nooit sprake geweest; vermelding van dit instituut zou dan ook niet noodzakelijk 
zijn geweest in een verhaal over de Harderwijkse Academic, indien het niet zo'n 
duidelijkc illustratie zou zijn geweest van de in Nijmegen levende weerstanden 
tegen de Veluwse Hogeschool. Gedurende ruim twintig jaar heeft Nijmegen niet-
temin loyaal financiele steun verleend aan dc in het Zuidcrzeestadje gevcstigde 
instcUing, maar toen in 1672 dc oorlog uitgebroken was werden alle bctalingcn 
van daaruit gestĵ aakt, zodat het toch al niet ruime budget van 8000 gulden per 
jaar nog aanzienlijk werd gereduceerd. Eerst na vele jaren hervatte Nijmcgcn de 
betalingen voor de door haar niet gewenstc Harderwijkse Academic, maar in de 
18de eeuw laaide de rivaliteit weer op, toen Nijmegen opnieuw een poging deed 
een eigen instcUing voor wetenschappelijk onderwijs van de grond te krijgen. Dat 
was in 1753, maar toen wisten de Nijmegcnaren het avontuur niet langcr dan 
gedurende vier jaar te rekken.' Harderwijk won daarmec wel een Gelderse com-
petitie, maar dat betekent geenszins dat men daardoor zonder zorgen de weten-
schap kon bedrijven. 

In het voorbijgaan heb ik al enkele summiere gegevens over de Harderwijkse 
Academic vcrstrekt: vcrmeld werden de stichting in 1648 als opvolgcr van de 
Kwartierschool van de Veluwe, de Gelderse rivaliteit en het geldgcbrek, dat een 
gevolg was van het feit dat de vrij magere subsidie van 8000 gulden per jaar veelal 
niet voUedig binnenkwam. Deze omstandigheden hebben ertoe bijgcdragen dat 
de Harderwijkse Academic in de ruim andcrhalve eeuw van haar bestaan steeds 
dc sobcrste en eenvoudigste, cm niet te zeggen armoedigste universiteit van ons 
land geweest is. Het docentencorps was doorgaans kwantitatief (en veelal ook 
wel kwalitatief) ondermaats in vergelijking met andere hogescholen, terwijl de 
outillage veel, zeer veel te wensen ovcrliet. Vooral in de tweede helft van dc 17de 
eeuw, in de jaren waarin men niet mocht rekenen op financiele steun van Nij
megen, hebben die omstandigheden gcleid tot uiterst onbevredigende situaties, 
aangezien het niet overgrote aantal hooglcraren van zegge en schrijve acht per-
sonen veelal onvoUcdig was. Dit leidde er zclfs een keer toe dat er ten gevolge 

1. I". L. R. Sasscn, "Dc Kwartierlijke Hogeschool tc Nijmegen", Universiteit en Hoge
school 1 (1955), p. 203-209 (herdrukt in; Numaga 2 (1955), p. 57-67); idem, "Levensbe-
richtcn van de hoogleraren der Kwartierlijke Hogeschool te Nijmegen", A'umaga 9 (1962), p. 
104-127. 
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van vertrek en overlijden van enige professoren niet meer dan twee hoogleraren, 
een theoloog en een filosoof, over waren (1681-1682), een noodtoestand die 
niet los kan worden gezien van de naweeen van de oorlog van 1672 en van dc 
interne Gelderse verdeeldheid. 
Na ca. 1690 trad er in Harderwijk een geleidelijk herstel in, waardoor in dc 
18dc eeuw de acht professorenplaatsen vrijwel steeds waren bezet en men soms 
zich wel eens dc luxe van een negende en zelfs ticnde hoogleraar kon permit-
teren. Een vetpot was het echter ook toen niet, al was het alleen maar door de 
vrij karige lonen en de slechte hulpmiddclen, die vele hoogleraren ertoe brachten 
zo spoedig mogelijk elders een beter professoraal te zocken. De bcwering dat alle 
Harderwijkse docenten binnen de kortste keren naar elders vertrokken is echter 
geenszins juist: voor het midden van de 18de eeuw was het verloop onder de 
professoren niet eens opvallend groot, niet groter dan dat in b.v. Franeker. Pas 
na ca. 1750—1760 blijkt meer dan de helft van de professoren Harderwijk vroeg-
tijdig te verlaten en werd deze hogeschool vrijwel uitsluitend een kweekplaats 
voor jong professoraal talent, dat na voldoende ervaring te hebben opgedaan zo 
spoedig mogelijk naar Utrecht, Groningen of Leiden trachtte te vertrekken. 
Onder de 18de-eeuwse Harderwijkse professoren die het daar langcr dan twee of 
drie jaren hebben uitgehouden, trcft men trouwens diverse geleerden aan, wier 
namen thans nog bekcndheid genieten, zoals de jurist Westenberg en de medici 
vader en zoon De Gorter en Matthias van Geuns. 

Na deze algemene informatie komen we weer terug bij het uitgangspunt, de 
waardc van de Harderwijkse doctorsbullen. Bouman, die tussen 1844 en 1847 de 
omvangrijke geschiedenis publiceerde van de Academic waar hij zelf eertijds zijn 
opleiding had genoten,^ wees elke suggcstie van minderwaardigheid van de Har
derwijkse bul met verontwaardiging van de hand. Een objectief waarnemer kan 
liij echter niet worden genocmd. Objectief zijn cvcnmin de auteurs die zonder 
enig nader bewijs constateren dat men in Harderwijk tegen betaling van een 
goede douceur moeiteloos de doctorstitel kon verwerven. Slechts een voorbeeld 
van het kopen van een Harderwijkse graad is bekend, maar dat was pas in 1809 
en betreft bovendien een ercdoctoraat, een onderscheiding waarmec men in het 
begin van de 19de eeuw verdacht gul was. In dit ene geval bleek in ieder geval de 
toezegging van een bedrag aan contanten ten behoeve van dc academische bibUo-
theek voldoende om de doctorsbul uitgcreikt te krijgen. Nadere details over deze 
kwestie kan men vinden in het korte maar aan (fuidelijkheid niets te wensen 
overlatende artikel van Van Scliilfgaarde uit I960.'' 
Indien we een rcchtvaardig beeld willen krijgen over de in Harderwijk bestaande 
promotie-gebruiken staat ons daarbij een uitstekend artikel ten dienste, namelijk 

2. H. Bouman, Gescliiedenis van de voormalige Geldersche Hoogeschool en liare hoog-
leeraren, Utrecht 1844-1847, 2 dl. 

3. A. P. van Schilfgaarde, "Een promotie te Harderwijk", Gelre. Bijdragen en Mede
delingen 59 (1960), p. 199-201. 
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Lindebooms studie over Boerhaaves promotie.'' Merkwaardigerwijs is het pro-
bleem van de doctorsbullen nog nooit kwantitatief ondcrzocht en is er nimmer 
in cijfcrs uitgedrukt in hoeverre de Harderwijkse praktjT<en afwijken van die 
elders in Nederland. Het is daarom nuttig hier de belangrijkste cijfcrs met elkaar 
te vergelijken. Het blijkt daarbij dat er in de Zuiderzeestad inderdaad zeer veel 
doctorstitels zijn verleend. Van de bijna 4500 studenten die er in de loop van de 
18de eeuw in het Album Studiosorum^ zijn ingeschreven behaaldc meer dan dc 
helft, namelijk 51.9%, een doctorsgraad, veelal zeer kort na dc inschrijving als 
student. Aangezien een niet te verwaarlozen aantal studenten twee of meer 
malen in het Album Studiosorum is ingeschreven en dus het totaal aantal studen
ten minder is, ligt het percentage gepromoveerden in werkelijkheid nog hoger. 
Hoewel in dc loop der 18de eeuw schommelingen in de aantallen ingeschreven 
studenten en gepromoveerden zijn te constateren, is de onderlinge verhouding 
vrijwel constant, namelijk ongeveer twee op een. Dit gegeven kunnen we nu 
vergelijken met de percentages van andere universiteiten, zoals Leiden, Franeker 
en Groningen. In Leiden was het aantal ingeschreven studenten in de 18de eeuw 
ongeveer 4,5 keer zo groot als in Harderwijk, namelijk bijna 20.000, terwijl het 
aantal gepromoveerden slechts 2,5 keer zo groot was, namelijk ca. 5500. Dit 
betekent dat men in Leiden volgens deze cijfcrs slechts 28,7% van de ingeschrc-
venen later met een doctorshoed getooid zag vertrekken; het genoemde percen
tage zal in werkelijklicid, evenals in Harderwijk, lets hoger liggen, aangezien ook 
in Leiden dubbelinschrijvingen in het Album Studiosorum voorkomen en er daar 
bovendien vrij veel mcnsen als student zijn ingeschreven, die niet werkelijk stu-
deerden, maar alleen graag hun aandeel in dc accijnsvrijdommen wilden hebben. 
Voor Franeker, dat als kleinere en niet zo kapitaalkrachtige universiteit nog 
beter met Harderwijk te vergelijken is, is het verschil nog opvallcndcr: van de 
ruim 4300 gedurende de 18de eeuw ingeschreven studenten behaalden er maar 
bijna 900 een doctorsgraad, d.w.z. nog geen 21%, minder dan de helft van 
Harderwijk. Voor Groningen heb ik lets minder exacte cijfers berckend, maar 
een globale schatting leert dat de verhoudingen daar ongeveer gelijk zijn aan die 
in Franeker. Alleen Utrecht is niet goed te ta.Kcrcn, aangezien daar wel een goed 
bijgehouden Album Promotorum is, maar het Album Studiosorum zeer slecht 
werd bijgehouden en bijzonder onvoUcdig is. Wanneer wij hiermee hebben gecon-
stateerd dat dc promotiecijfcrs in Harderwijk opvallend hoog waren gedurende 
dc 18dc eeuw, kan nog worden toegevoegd dat deze in de tweede helft van de 
17de eeuw nog hoger waren. Het sterkst gcldt dat wel voor de periode, waarin de 
toestand van de Harderwijkse Academic het aUerslechtst was, de jaren zeventig. 
In dat decennium promoveerde daar niet minder dan 79% van het aantal inge-

4. G. A. Lindeboom, "Boerhaave in Harderwijk", Gelre. Bijdragen en Mededelingen 63 
(1968-1969), p. 103-117. 

5. D. G. van Epen, Album Studiosorum Academiac Gelro-Zutphanicae MDCXLVIII -
MDCCCXVIII, Hagae Comitis 1914. 
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schrevenen, terwijl toen juist aan de andere Nederlandse universiteiten bedui-
dcnd minder werd gepromoveerd dan in dc 18de eeuw. 
Ook in de samenstelling van de lijst van Harderwijkse doctores zien we lets 
opvaUends: 437o was afkomstig uit het buitenland tegen in Leiden slechts 18%. 
Een belangrijk deel van die in Harderwijk gepromoveerde buitenlanders was 
afkomstig uit de naburige Duitse gebieden. Het is bekend dat een aanzienlijk deel 
van de aan de Nederlandse hogescholen ingeschreven buitenlanders hiernaar toe 
gekomen was om gedurende enige tijd een of meer bekende geleerden te horen 
doceren. In Harderwijk lijkt het ecrder zo, dat de buitenlanders vooral kwamen 
om een doctorsbul te halen. De internationale betekenis van Harderwijk is vooral 
die van een promotiestad, terwijl de functie als opleidingscentrum (voor zover 
het althans mogelijk was in deze stad een volledige studie te doen, gezien de 
soms opvallende hiaten in het aangeboden onderwijspakket) geografisch veel 
beperkter lijkt te zijn, ja misschicn wel hoofdzakelijk regionaal moet worden 
genocmd. Met deze gegevens in de hand is het mogelijk op zoek te gaan naar de 
oorzaken van deze situatie. 
Voor de beperkte aantrekkingskracht van Harderwijk als studiestad zijn er re-
denen te over. Een povere academic qua omvang en outillage, slechts sporadisch 
gezegcnd met langcr dan een enkel jaar blijvende geleerden van wie de roem 
verder reiktc dan de grenzen van het gewest, was nu eenmaal niet geschikt om de 
studerendc jongelingschap uit alle windstreken aan te trekken. Daarentcgen was 
het niet moeilijk om aldaar een doctorsgraad te behalen. Weliswaar geloof ik 
geenszins dat men mag stellen dat doctorsbullen werden verkocht, maar wel 
komt het mij voor dat men het de kandidaten in het algemeen wel 
erg gemakkelijk maakte. Terwijl men elders veelal bijwoning van colleges, 
diverse oefeningen en een reele invloed van de hoogleraren op de tot-
standkoming en inhoud van het proefschrift of de stellingen van de promovendus 
eiste, was dat in Harderwijk niet het geval. Men was slechts verplicht zich te laten 
inschrijven, een examen af te leggen en een proefschrift of reeks van stellingen te 
verdedigen, zodat het mogelijk was, en in de praktijk ook vaak gebcurde, dat 
men maar een dag of drie in de universiteitsstad behoefde te verblijven om er dan 
met de doctorsbul weer te verdwijnen. Het is duidelijk dat men in zulke gevallen 
met een kant en klaar proefschrift aankwam, in vele gevallen misschien zclfs al 
gedrukt, en dat de promotor maar nauwelijks tijd had om het voor de promotie 
kritisch te Iczen, laat staan invloed op de inhoud crvan uit te oefenen. Een 
dergelijke praktijk werkt uiteraard niet bevorderlijk op de handhaving van de 
doctorale waardigheid, aangezien het op die manier ook voor icmand met geringe 
capaciteiten en/of onvoldoende wetenschappelijke scholing vrij gemakkelijk 
wordt gemaakt de hoogste waardigheid te behalen. Lang niet aUe betrokken 
kandidaten zuUen echter Harderwijk als promotiestad gekozen hebben wegens 
hun beperkte wetenschappelijke gavcn. Er waren aan een dergelijke promotie 
ook andere voordclen verbonden. Promoveren was een vrij dure aangelegenheid, 
met name in de eigen universiteitsstad, aangezien men dan behalve de gewone 
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kosten van promotiegelden en geschenken voor promotor en opponenten, ook 
vrij veel geld moest uitgeven om medestudenten en veelal ook docenten feestelijk 
te onthalen. Ging men nu voor enkele dagen naar Harderwijk om aldaar de titel 
te behalen, ontliep men deze kosten, daar men aldaar vrijwel niemand kende en 
dus niet tot het organiseren van feestelijkheden gedwongen was, een voor minder 
kapitaalkrachtige studenten uiteraard zeer plezierigc bezuiniging. Andere Neder
landse universiteiten stelden nu eenmaal meer eiscn aan een wildvrcemde promo
vendus dan Harderwijk, zodat dus deze stad het ideale toevluchtsoord was voor 
de naar het behalen van een doctorstitel begerige, maar niet rijke studenten. Of 
nu Harderwijk zelf zovcel rijker is geworden van deveclvuldige promoties, waagik 
te betwijfelen. Uiteraard verkreeg men wat extra-inkomsten uit de promotie-gel-
den (die daar overigens, evenals elders, aan "schamele studenten" werden kwijt ge-
scholden), maar een aanzienlijke aanvuUing van de financiele middelen kunnen der
gelijke inkomsten toch niet geweest zijn. Het lijkt er veel op dat een al in de 17de 
ecuwontstane traditie betreffendc de geringe eiscn die aan promovendi werden ge-
steld, ertoe gcleid heeft dat de Harderwijkse Academic gedurende haar gehele be
staan een toevluchtsoord was voor hen die een doctorstitel wilde behalen, maar om 
een of andere reden niet aan hun eigen universiteit wilden of konden promoveren. 
Men kwam door deze omstandiglieden uiteraard meestal niet naar Harderwijk in 
verband met de aanwezigiteid daar van een bepaalde hoogleraar. Wanneer men de 
verdeling der promoties over de diverse faculteiten beziet (in totaal bijna 72% in 
de rechten, 26% in de medicijnen en de resterende 2% iti de filosofie of in de 
godgeleerdheid), bemerkt men dan ook dat er geen enkele samenhang te vinden is 
tussen de pieken van dc grafiek van promovendi in de diverse vakken en de 
aanwezigheid van een geleerde van een zekere reputatie als hoogleraar in dat vak. 
In het algemeen wisten dc promovendi bij aankomst in Harderwijk misschien 
nauwelijks de namen van de daar fungerende professoren, laat staan hun kwali-
tciten of verdiensten. Een uitzondering hierop vormt wcUicht Linnaeus, die zich 
bij zijn komst naar de stad aan dc Zuiderzee zeker wel bewust moet zijn geweest 
van de verdiensten van zijn promotor, Johannes de Gorter. Linnaeus is een van 
de 24 Zweden, wier namen in de eerste helft van de 18de eeuw in het Harder
wijkse Album Studiosorum kunnen worden gevonden; in de tweede helft van 
diezelfde eeuw treft men geen Zweed aldaar aan, een tendens die vergelijkbaar is 
met andere Nederlandse Universiteiten, b.v. Leiden, waar er tussen 1700 en 1750 
84 Zweden werden ingescltreven en tussen 1750 en 800 nog slechts 13. Van de 
24 personen die uit het noorden naar Harderwijk kwamen, liet er een zich 
inschrijven als filosoof en een als jurist, terwijl de 22 andere de medicijnen 
kozen. De grote aantallen Zweedse promoties in de medicijnen aan Nederlandse 
universiteiten in de eerste helft van de 18dc eeuw moeten vooral worden toege-
schreven aan de problemcn die er in Zweden bestonden ten aanzien van de 
promotie in de geneeskunde, problemen die in de loop van de eeuw geheel zijn 
opgelost. Linnaeus' komst naar Harderwijk past dus in een zekere Zweedse tra
ditie van die tijd. Belangrijk in dit kader is echter tevens dat de slechte reputatie 
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van de Harderwijkse doctorsbul een feit mag zijn, doch dat dit geenszins bete
kent dat de lange rij van daar gepromoveerde studenten uitsluitend bestond uit 
wetenschappelijke Uchtgewichten. 

CURSUS GESCHIEDENIS DER GENEESKUNDE 

Het ligt in het voorncmen gedurende de cursus 1978—1979 een achtste leergang 
Geschiedenis der Geneeskunde te organiseren. Deze zal onder leiding van Prof. 
Dr. G. A. Lindeboom worden gehouden in het Medisch Encyclopaedisch Insti
tuut der Vrije Universiteit op 9 zaterdagochtenden in de periode van October 
1978 tot maart 1979. 
Te behandelen onderwerpen zijn o.a.: de opleiding van artsen en heelmeesters in 
vroeger eeuwen; de bestrijding van cholera en geslachtsziekten voorheen; 
vrouwen in de verloskunde, stcdelijke geneeskunde; geschiedenis academische 
ziekenhuizen; Qaude Bernard, Adr. v. d. Spiegel. 
Zij die aan deze cursus willen deelnemen of t.z.t. een volledig programma wensen 
te ontvangen kunnen zich rich ten tot het Medisch Encyclopaedisch Instituut, 
Van der Boechorststraat 7, Amsterdam. 
Men kan zich reeds nu opgeven, door een bedrag van fl. 150.- over te maken op 
Postgiro 1135214, ten name van de Penningmeester Stichting Historia Medi-
cinae, Mr. F. A. van Hallweg 114, Amstelveen. Max. aantal declncmers: 50. 


