










Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN onderwijs werd gegeven en dat uitsluitenddaar de algemeen geldende graden vanbaccalaureus tot doctor konden wordengehaald. De gemeenschap van meesters enstudenten werd uniuersitas genoemd, waarons woord universiteit van is afgeleid. Vande vroegste studiageneralia waren die vanBologna, Parijs en Oxford de belangrijkste.Het aantal bevoorrechte scholen werd met-tertijd uitgebreid tot een veertigtal rond1400 en meer dan zestig een eeuw later.10De eerste universiteit in Nederland werd in1575 opgericht te Leiden. Andere provincieswensten dit Hollandse voorbeeld te volgenwat leidde tot nieuwe stichtingen inFraneker(i585), Groningen (1614), Utrecht(1636) en Harderwijk (1648). Daarnaastwerd in enkele andere steden, zoalsDeventer en Amsterdam, onderwijs gege-ven op academisch niveau aan de zoge-naamde illustere scholen. Zij hadden echtergeen universitaire status. Wilden studenteneen graad halen dan moesten zij zich tochnaar een universiteitsstad begeven. In

vroeger tijd ging men op veel jongereleeftijd studeren dan tegenwoordig. In deMiddeleeuwen was een leeftijd van 14 of 15jaar heel normaal. In de i6e en ye eeuwwaren de eerstejaars doorgaans een jaar of17. Voorde inschrijving aan een universiteitgolden geen beperkingen. Een vooroplei-ding was niet vereist, en ook niet eenbepaald niveau van kennis. Men kon zelfsworden toegelaten zonder het Latijn mach-tig te zijn, want hierin konden desnoodsbijlessen worden genomen. Het was moge-lijk zich elk moment van het jaar aan temelden. De lesstof was niet strikt in leerja-ren verdeeld, dus er kon makkelijk wordeningestoken. Bij aanmelding moest de stu-dent inschrijvingsgeld betalen en de eed van gehoorzaamheid afleggen. Volgens hetkerkelijk recht moest je minstens 14 jaaroud zijn om de eed af te leggen. Was jejonger dan moest familie of een mentorbeloven dat de student dit op de geschikteleeftijd alsnog zou doen. Voorlopig werd hijingeschreven als minorennis (minderjarige).Aan pauperes (arme studenten) werd vrij-stelling gegeven voor het

inschrijvingsgeld.Leeftijd en geld mochten geen drempel zijnvoor het hoger onderwijs. Het gros schreef zich in aan de artesfacul-teit, waar men scholing kreeg in de zevenvakken van de vrije kunsten waarin dewetenschap al sinds de Oudheid was inge-deeld. Er werd onderscheid gemaakt tussenhet triuium (grammatica, retorica en logicaof dialectica) en het quadriuium (mathema-tica, geometrie, astronomie en muziek). Devakken grammatica, logica en muziek had-den studenten op de Latijnse school al eensgehad maar hier werden ze verder uitge-diept. De artesopleiding duurde twee totdrie jaar waarna men kon promoveren totmagisterartium (meester). De meestenmaakten de opleiding echter niet af. Zezwaaiden af met lagere graden van bacca-laureus of licentiatus of verlieten de univer-siteit zonder enige graad te hebben be-haald. De artesfaculteit gold tevens als eensoort vooropleiding van de andere facultei-ten. De kleine groep die wilde doorstude-ren kon kiezen uit rechten, medicijnen oftheologie. De rechtenstudie was van de hogerefaculteiten het

meest favoriet. Zij bestonduit twee disciplines: het burgerlijk recht enhet kerkelijk recht. Voor beide gold dat erdrie jaar studie nodig waren om de graadvan baccalaureus iuris te behalen. Voor degraad van licentiatus iuris kwamen daar nog school genoot danook een grotebekendheid. Deschool van Alk-maar had begini6e eeuw onge-veer achthonderdleerlingen in denulde tot en mettweede klas, Post,133-5. De Utrecht-se Hieronymus-school maaktetussen 1579 en1629 een groeidoor van 165 naar416 leerlingen,Van de Veer, 13-4. 9  In 1598 blijktmr. Egbertus vanStaverden, docentvan de vijfde klas,publieke lessen teverzorgen infilosofie 'voor dejonge studentenomtaspirerentotmeerder facultei-ten', Reynders,Gedenkboek gym-nasium, 45. 10  Over het ont-staan en de ver-spreiding vanuniversiteiten:Verger. V



































Flehite LEEN ALBERTS 2.3 Verdeeldheidenontluistering (1580-1650) In de Nederlandse Opstand heeftAmersfoort zich pas laat aan de zijde vanprins Willem van Oranje geschaard. Eerstnadat de stad Utrecht en de meerderheidvan de Utrechtse staten in 1578 warenomgegaan, volgde er een bestuurlijkeomwenteling. Er was zelfs de dreiging vaneen leger onder aanvoering van Jan vanNassau voor nodig om in de stad vooralprotestanten op het bestuurderskussen tekrijgen. Maar eenmaal aan de macht lietende nieuwkomers zich duidelijk gelden. DeJoriskerk en de Onze-Lieve-Vrouwekapelwerden omgedoopt tot gereformeerdegodshuizen en vanaf 1580 was de openbareuitoefening van de katholieke eredienst ver-boden. De gereformeerden vormden voor- taan de meerderheid in de magistraat, maartoch kwamen hierin tot in het tweededecennium van de rj& eeuw ook nog katho-lieken en protestanten van andere gezind-ten voor. Dit gold nog sterker voor de ste-delijke instellingen van liefdadigheid, zoalsde Armen de Poth en het gasthuis van

SintPieter waar zich nog tientallen jaren laterkatholieken onderde regenten bevonden.De stad heeft in de ve eeuw en later eenduidelijk katholiek stempel behouden. Datis niet verwonderlijk als we ons realiserendat minstens 40% van de burgers belijdendkatholiek bleef tegen een kwart of eender-de deel gereformeerden. Met daartusseneen grote middengroep die zich tot geenvan beide denominaties rekende mag hetduidelijk zijn dat de reformatie te Amers-foort slechts beperkt is doorgevoerd.De moeite die de gereformeerden had- - : ??. i 7 De Latijnse school was vanaf 1622 Herenstraat.TekeningdoorA.degevestigd in de Agnietenkapel in de Haen ca. 1730. (Museum Flehite)











Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN Amersfoort, in deze tijd kopklassen haddenwaar dezelfde stof werd gegeven als in deacademische colleges. Zo werd het dusmogelijk vanaf de bovenbouw van eenstadsschool rechtstreeks rechten te stude-ren. Het aandeel van de hogere faculteitenis daarentegen sterk gestegen. Meer dan dehelft volgde een meer beroepsgerichteopleiding in de rechten (27%), medicijnen(21%) of theologie (8%). Vooral de sterke stijging van het aantalrnedicijnenstudenten is opvallend. In de i6eeeuw was er onder invloed van het huma-nisme een grotere interesse ontstaan voorde natuurwetenschappen. Hiervan werden vakken aan de artesfaculteit gedoceerd,zoals mathematica en astronomie, maarveel meer aandacht werd hieraan besteedaan de medische faculteit. In de loop van dei6e eeuw, maar nog veel sterker in de i7eeeuw raakte het 'in' om medicijnen te stu-deren. Toch was het nog steeds de rechten-studie die veruit de meeste studenten telde.In dit tijdvak twee tot vier keer meer

danmedicijnen. 5 Amersfoort had dan ook invergelijking met andere steden opvallendweinigjuristen en opvallend veel medicionder de studenten. De voorkeur voor demedicijnenstudie was dus een typischAmersfoorts fenomeen waarmee het zich 10 Het anatomisch theater te Leiden.                    (Museum Boymans-Van Beuningen, Tekening van Willem Buytewech, ca. 1616. Rotterdam) 49

























Flehite TUSSEN KEULEN EN PARIJS LIGT DE WEG NAAR LEUVEN BIJLAGE 3A BIJLACE 3B STUDENTEN TE KEULEN NAAR STADVAN HERKOMST STUDENTEN TE LEUVEN NAAR STADVAN HERKOMST 1426 1453 1485 1528 1570 1616 Totaal 1389 1451 1501 1560 1601 Totaal1450 15OO 1559 1600 1650 1453 1485 1527 1569 1615 1651 Amersfoort 5 2 48 82 0 31 168 Utrecht 24 47 135 132 0 118 456 Deventer 5 8 34 29 0 8 84 Kampen 6 12 60 63 0 3 144 Zwolle 5 4 21 32 0 2 64 Groningen 5 47 130 119 0 27 328 Harderwijk 7 1 0 10 0 1 l9 Amsterdam 49 71 352 223 0 142 837 Delft 31 109 242 123 0 32 537 Gouda 13 51 H3 &quot;7 0 11 335 Haarlem 53 98 254 152 0 65 622 Leiden 17 78 170 77 0 26 368 Totaal 220 528 1589 1159 0 466 3962 Amersfoort 38 55 38 17 7 155 Utrecht 34 108 65 23 86 316 Deventer 35 79 87 43 33 2-77 Kampen 55 109 83 18 4 269 «volle 29 53 66 17 3 168 Groningen 105 249 181 9 32 576 Harderwijk 14 52 17 5 4 92 Amsterdam &quot;5 174 59 18 2-5 391 Delft 108 184 36 6 8 342 Gouda 21 64 20 6 5

116 Haarlem 87 237 40 J3 8 385 Leiden 141 io7 25 3 11 377 Totaal 782 1561 7V 178 226 3464 BIJLACE 4 Studenten te keulen en leuvenPERi-ooo inwoners Keulen           inwoners # stud/ 1389                ca. 1400 i.oooinw H50 inwoners # stud/ca. 1560 i.oooinw inwoners # stud/ca. 1560 i.oooinw Keulen1501 1559 Leuven 1528 1569 Leiden 141 5.° 28,2 Amsterdam &quot;5 4,4 26,1 n Groningen 105 5.o 21,0 r\ Delft 108 6,5 16,6 ? Amersfoort 38 3,° 12,7 ij- 1 &quot;aarlem 87 7,5 u,6 j_ Kampen 55 5,° 11,0 ti, j Harderwijk 14 1.5 9,3 Zwolle 29 3,5 8,3 Deventer 35 4,5 7,8 Gouda 21 5,° 4,2 Tt Utrecht 34 13,0 2,6 14,5 Amersfoort 82 5,5 14,9 12,6 Gouda 117 9,0 13,0 &quot;,3 Kampen 63 6,6 9,5 10,2 Groningen 119 12,5 9,5 6,9 Haarlem 152 16,0 9,5 6,8 Delft 123 15,0 8,2 2,5 Amsterdam 223 30,0 7,4 2,4 Leiden yy I2,5 6,2 2,4 Zwolle 32 6,5 4,9 2,2 Utrecht 132 27,5 4,8 2,0 Harderwijk 10 2,5 4,o 2,0 Deventer 29 7,7 3,8 28,2 Groningen 181                   12,5 Kampen 83                    6,6 Deventer 87                    7,7 Zwolle           66                    6,5 Amersfoort

38                    5,5 Harderwijk 17                     2,5 Haarlem 40                   16,0 Utrecht 65                    27,5 Delft              36                    15,0 Gouda           20                    9,0 Amsterdam 59                    30,0 Leiden           25                    12,5 aantal inwoners: Piet Lourens en Jan Lucassen, Inwoneraantallen van Nederlandse steden ca. 1300-1800 neha (Amsterdam 1997)






