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De reactie van de Utrechtse studenten op het bericht in maart 1848, 

dat er een commissie ingesteld werd voor het maken van een nieuwe 

grondwet, was enthousiast. Het 
F.G.M. (Frits) Broeyer ging in 1956 te Utrecht theologie 

en geschiedenis studeren. Hij kreeg na zijn afstuderen denkbeeld, dat die n ieuwe g rondwet 

een aanstelling bij dethgologischefaculteit. Hij verliet 
| ministeriële verantwoordelijkheid 

deze in januari 2004als hoofddocent. ...:. 

Het merendeel• vart Broeyers publicaties ligt op het ZOu behelzen, bracht hen ertoe de 

gebied van de kerkgeschiedenis. Na zijn promottie op 
e vlag uit te steken en op andere 

een zestiende-eeuws theoloog heeft hij zich steeds 

met onderwerpen uit latere periodes, onder meer ook manieren vreugde te laten blijken. 

uit de negentiende eeuw, beziggehouden. 

| Deze uiting van progressiviteit is 

voor de auteur van het onderhavige artikel de aanleiding geweest om 

een nader onderzoek in te ztellen naar de progressieve gevoelens van de 

Utrechtse studenten rond 1850. 
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Op 14 maart 1848 maakte koning Willem II bekend, dat hij een verreikende modernise

ring van de grondwet voorstond. ' De conservatieven in Nederland schrokken hier hevig 

van. Tot dan toe had Willem II aan hun kant gestaan. De liberalen waren daarentegen 

uitermate verheugd over de onverwachte stap van de koning. Eindelijk zouden hun dro

men overeen grotere volksinvloed op het regeringsbeleid, overeen team van ministers 

dat het parlement verantwoording schuldig was, in vervulling kunnen gaan. De reac

ties waren dus uiteenlopend. Ook voor de studentenwereld gold dit. In feite hadden de 

studenten van toen reden om liever alles bij het oude te laten. Veelal stamden zij uit de 

hogere lagen van de bevolking en mochten zij na hun afstuderen hopen op een fraaie 

carrière dankzij het netwerk van hun familie en kennissenkring. In de universiteitsstad 

Leiden werd het nieuws van de grondwetsherziening dan ook allerminst enthousiast 

begroet. De terughoudendheid daar bleek met name, toen de hoogleraar J.R. Thorbecke 

en curator L.C. Luzac van de Leidse universiteit afscheid namen, omdat het nieuwe poli

tieke bestel hen een belangrijke positie in Den Haag bezorgde en zij in de Residentie 

nodig waren.2 

Leve de Grondwetsherziening! 

In Utrecht reageerden de studenten totaal anders. De Nieuwe Rotterdamsche Courant 

van maandag 20 maart 1848 bevat een bericht over de wijze waarop de Utrechtse stu

denten van de stap van de koning kennis namen. ' Het bericht was blijkens de datum 

erboven de 16de maart geschreven. Op een de voorafgaande avond gehouden vergade

ring hadden de leden van de Utrechtse studentensociëteit Placet Hie Requiescere Musis 

- PHRM dus - besloten om openlijk aan hun blijdschap uiting te geven. Om die reden 

Blik op het Munsterkerkhof (sedert ign Domkerkhof) vanaf het Wed, waar zich rond 1850 ter hoogte van nr. 

Sa de sociëteit PHRM bevond. Lithografie door A. Wouters, (ca. 1850). HUA, Collecie Beeldmateriaal. 
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was op 16 maart overdag bij huizen, waar studenten woonden, de vlag uitgestoken. 

Verder hadden zij hier en daar teksten aangebracht als 'Leve de koning!', 'Liberale 

grondwetsherziening!' en 'Vernieuwd Ministeriel'. De sociëteit PHRM bevond zich toen 

nog niet zoals tegenwoordig op het Janskerkhof, waar zij eigendom van het Utrechtsch 

Studenten Corps is. In 1848 was deze gevestigd in een bij een café gehuurde ruimte aan 

het Wed. Voigens de Nieuwe Rotterdamsche Courant hadden de studenten de sociëteit 

's avonds 'smaakvol' geïllumineerd en was midden op de gevel de tekst 'Hulde aan den 

koning. Leve de grondwetsherziening' aangebracht. Bovendien waren veel leden van 

PHRM tegen tienen bijeengekomen voor een maaltijd. Herhaaldelijk zongen zij tijdens 

het eten 'vaderlandsche' liederen en brachten zij 'met warme geestdrift' toasten uit. 

Een gelijkaardig artikeltje in het Algemeen Handelsblad meldde als extra bijzonderheid, 

dat muziek in het lokaal van de sociëteit defeestviering meerdere luister bijzette. ' 

In het in de Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 184g gedrukte 'Verslag van 

den toestand en de lotgevallen der Utrechtsche Hoogeschool' over de periode van 1 

november 1847 tot 1 november 1848 is een gedeeltelijk hiermee overeenkomende weer

gave van de gebeurtenissen te vinden.s Maar hierin valt bovendien nog te lezen, dat 

het besluit om te vlaggen en PHRM te illumineren met grote meerderheid werd geno

men. Natuurlijk doemt de vraag op, waarom de Utrechtse studenten zich zo anders dan 

die van Leiden uitten. In de eerste plaats kan het een belangrijk punt zijn geweest, dat 

Utrecht veel meer theologische studenten dan Leiden telde en deze studenten door

gaans van een wat lagere sociale komaf waren. In de tweede plaats speelde misschien 

ook het feit een rol, dat Utrecht zijn studentenpopulatie voor een aanzienlijk deel uit 

Gelderland, Overijssel en de eigen provincie vergaarde, Leiden uit de beide Hollanden. 

Ten opzichte van Zuid- en Noord-Holland hadden de andere provincies een achterstand 

in te halen. Niet voor niets wordt er door historici voor de in Zwolle geboren Thorbecke 

zelf op het emancipatiemotief gewezen.'1 

In het juist aangehaalde almanakverslag wordt met de nodige trots over de vreugdebe

tuigingen rond het plan van de grondwetsherziening verteld. De gebeurtenissen in 

maart 1848 bewezen volgens de auteur, dater in de studentenwereld duidelijk politieke 

interesse bestond. Wel spreekt hij er zijn verbazing over uit dat de Utrechtse burgerij 

geen soortgelijke tekenen van blijdschap aan de dag legde. De lauwheid van de stede

lijke bevolking achtte hij 'laakbaar'. " Toen de rector magnificus van de universiteit, B.F. 

Suerman, anderhalve week later, op 27 maart ter gelegenheid van de dies, het rectoraat 

overdroeg, stipte hij de geestdriftige houding van de studenten tegenover de grond

wetsherziening even aan. Zij hadden toen hun liberale gezindheid en progressiviteit 

aan de dag gelegd, hun 'liberalitas' en 'progressionis amor', zoals hij het in het voor een 

dergelijke oratie in die tijd verplichte Latijn uitdrukte. * Interessant is dat de chroni

queur van de Almanak voor 184g vrij veel achtergrondinformatie levert. Eerst had hij 

het namelijk met kennelijke waardering gehad over de beslissing van C.H.D. Buys Ballot 

en F.C. Donders - achteraf voorwaar geen geringe namen - om hun redes bij de aan-
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B.F. Stierman, hoogleraar geneeskunde. Rector magnificus T84J-

1848. HUA, Bibliotheek. Gegraveerd portret uit Utrechtsche 

Studenten Almanak 1848. 

vaarding van het ambt van hoogleraar in het 

Nederlands en niet in het Latijn te houden. Zij 

waren daarmee in het voetspoor van C.W. 

Opzoomer getreden, die het in 1846 al aangedurfd 

had van die traditie af te wijken. Met het hekelen 

van het gebruik van het Latijn als academische 

voertaal liet de maker van het almanakverslag een 

weer enigszins anders getint element van vooruit

strevendheid blijken. Wel dient hierbij in aanmer

king genomen te worden, dat ook de behoudenden 

van toen, en met name de bèta's onder hen, over 

'de boeijen eener doode taal' en het gebrek aan rekbaarheid ervan voorwetenschappe

lijke vorderingen zouden kunnen klagen.' De progressiviteit van de almanakschrijver 

blijkt vooral uit zijn politieke voorkeur. Niet alleen treedt deze aan het licht in zijn 

beschrijving van de gebeurtenissen in Utrecht op 15 en 16 maart 1848. Maar zijn positie

ve waardering voor politieke veranderingen komt nog treffender naar voren in zijn visie 

op wat er voorafging aan de door de Utrechtse studenten toegejuichte politieke wen

ding in Nederland. Over de val van de Franse koning Louis Philippe op 24 februari 

schreef hij, dat deze had moeten bukken voor dezelfde 'barrikade-helden', die hem in 

1830 de kroon bezorgd hadden. Weliswaar hadden de gebeurtenissen in Frankrijk 

Europa, en daarmee ook de Utrechtse universiteit met 'ontzetting' vervuld. Het uitroe

pen van de republiek daar riep weerde herinnering aan de gruwelen ten gevolge van de 

Franse revolutie in 1789 op. Maar vervolgens ontlokte hem het overwaaien van de revo

lutionaire gezindheid in het Frankrijk van februari 1848 naar Duitsland de opmerking, 

dat de bevolking de vorsten aan gene zijde van de Rijn vroeg 'de belofte' in te lossen, 

die zij bij hun bevrijding van Napoleon in 1813 en 1814 deden. Ook in Nederland klonk de 

roep om hervorming: 'Was het wonder dat in die dagen ook aan onze Hoogeschool de 

gebeurtenissen van den dag alle gemoederen vervulde ...?'10 De schrijver van het ver

slag vond het vreemd, dat er in de colleges zo weinig aandacht aan de contemporaine 

geschiedenis werd besteed. De periode na de Franse revolutie van 1789 kwam nage

noeg niet aan bod. Volgens hem behoorden de hoogleraren de interesse onder de stu

denten hiervoor te bevredigen en zouden zij niet bang moeten zijn hun eigen stand

punt onder woorden te brengen, omdat dit de totstandkoming van een zelfsta ndig oor

deel bij de toehoorders eventueel in de weg zou kunnen staan. De studenten hadden 

namelijk behoefte aan een leidsman bij het streven naar de vorming van een afgewo

gen mening. " 
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Kranten lezen 

In het verslag in de Almanak voor 184g valt het op, dat het voor studenten van toen 

goed mogelijk was om de gebeurtenissen in Europa op de voet te volgen. De meest 

gebruikelijke methode voor hen om een nummer van een krant onder ogen te krijgen 

zal wel een bezoek aan PHRM geweest zijn. In de sociëteit stond een leestafel, waarop 

kranten en andere periodieken te vinden waren. In 1835 sloot de sociëteit bijvoorbeeld 

al een contract met een leverancier, inhoudend dat deze dagelijks voor twee derde van 

de normale prijs twaalf Nederlandse en vijf buitenlandse nieuwsbladen zou leveren.I2 

In 1854 klaagde een lezer van het Universiteitsblad er in een ingezonden stuk over, dat 

PHRM geen abonnement op de katholieke De Tijd had lopen. '3 Nogal wat studenten, 

die dat blad wilden lezen, waren lid van het Leesmuseum geworden om daar De Tijd in 

te kunnen zien, want het Leesmuseum was wel geabonneerd, schreef hij. Behalve naar 

PHRM gingen studenten dus eveneens naar het - rechts naast de Domkerk gelegen, 

thans verdwenen - Leesmuseum om zich op de hoogte stellen van het laatste nieuws. 

Wel was dit laatste nieuws vanwege het toenmalige niveau van de communicatiemid

delen natuurlijk vaak al meer dan een of meer dagen oud nieuws. Maar dan toch! 

Slechts zelden zal een toenmalig student zelf over een abonnement op een krant 

beschikt hebben. In de spannende weken van de februarirevolutie te Parijs en de revo

lutionaire woelingen, die vervolgens overal elders in Europa ontstonden, is het echter 

meer dan waarschijnlijk, dat losse nummers van dagbladen en vooral de extra bulletins 

hiervan hun weg naar studentenkamers vonden. 

In de aan 1848 voorafgaande tijd is het minder gemakkelijk symptomen van politieke 

belangstelling bij de Utrechtse studenten te constateren. In feite valt daar alleen iets 

van te merken, als een kwestie hen direct regardeert. Zo maakten zij zich in 1841 zorgen 

over het gerucht, dat de regering in het kader van een bezuinigingsronde van plan was 

de Utrechtse universiteit te sluiten. " In de Utrechtsche Studenten-Almanak voor het 

jaar 1846 lucht de schrijver van het verslag zijn hart over het benoemen van buitenge

wone hoogleraren in plaats van gewone, een feit dat hij interpreteert als bezuiniging

maatregel. '5 Verderop in zijn stuk prijst hij de totstandkoming van een chemisch labo

ratorium, omdat hierbij de kostenfactor evident niet als belemmering gewerkt had. 

Eindelijk, verzucht hij, eens het tegenovergestelde van de neiging om te bezuinigen, 

'die treurige Nederlandsche uitvinding, welke onzen tijd en ons land tot blijvende oneer 

zal verstrekken'. "' In de Almanak voor 1847 valt vooral de lof op, die Opzoomer krijgt 

voor zijn Nederlandstalige oratie. De verslaggever dringt aan om bij alle inaugurele 

redes het Latijn te laten vallen. Hij is verheugd, dat de buitengewone hoogleraren van 

vorig jaar toch intussen het predikaat gewoon kregen. 'Veel meer tekenen van politie

ke betrokkenheid tonen de almanakken niet. De spontane uitingen van blijdschap naar 

aanleiding van het besluit van Willem II in maart 1848 om een liberale grondwet toe te 

staan wijzen overigens op een zekere mentale voorbereiding. Het lezen van kranten 

moet in de voorafgaande jaren bij tijd en wijle tot een gedachtenwisseling over politie-
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C.A.C.P. van der Capellen van Berkenwoude, 

president-curator i82g-i848. Portret (licht

druk) van ca. 182g. HUA, Collecie Beeldmate

riaal. 

ke vraagstukken in binnen- en bui

tenland geleid hebben. 

In het ten opzichte van politieke 

vernieuwing zo positieve gedrag 

van de Utrechtse studenten valt 

ook een zekere bezonnenheid op. 

Zij handelden weloverwogen. Die 

evenwichtige houding hield hen er 

van beginne af aan vanaf om zoals 

bijvoorbeeld Duitse studenten 

deden barricaden op te werpen en 

te trachten een revolutionaire keer 

in de bestaande situatie te bren

gen. Toen zich op 24 maart 1848, 

anderhalve week na de verklaring 

van Willem II over de grondwetsvernieuwing, in Amsterdam ongeregeldheden voorde

den en het gerucht de ronde deed, dat de onrust naar Utrecht zou overslaan, meldden 

studenten zich massaal aan voor een burgerwacht. Niet alleen de conservatieven onder 

hen deden dat, maar ongetwijfeld ook de liberaalgezinden. De liberale studenten ston

den een via overleg totstandgebrachte politieke vernieuwing voor, niet een revolutio

naire welke het koningshuis ten val zou kunnen brengen. Over de 125 studenten gaven 

zich voor dienstneming in deze burgerwacht op. ,s Hoewel deze burgerwacht achteraf 

gezien rijkelijk overbodig lijkt vanwege de onwaarschijnlijkheid, dat in een rustige stad 

als het toenmalige Utrecht voor woelingen gevreesd zou moeten worden, is zij toch pas 

in november 1849 ontbonden. Maar de kranten meldden nu eenmaal dagelijks voorval

len uit Duitsland, Italië en andere delen van Europa die alarmerend overkwamen. 

Geheel onschuldig waren de Amsterdamse rellen trouwens ook niet.I9 Een oproep om 

op 24 maart naar de Dam te komen voor een demonstratie had daar die dag enige dui

zenden mensen bijeengebracht. Op een gegeven moment was een aantal jeugdige 

betogers naar de Warmoesstraat gegaan. Zij gooiden daar ruiten in en plunderden 

Juwelierswinkels. Op de Heren- en de Keizersgracht gingen vervolgens ook veel ramen 

aan diggelen. Het huis van de burgemeester werd met stenen bekogeld. Niet aleen 

politieagenten, zelfs militairen kwamen aan het herstellen van de orde te pas. Een goed 

voorbeeld van de angst voor revolutie in Nederland is de reactie op het gebeuren in 

Frankrijk van de toenmalige president van het College van Curatoren van de universi

teit, G.A.G.P. van der Capellen van Berkenwoude. Van der Capellen koesterde net als 
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zijn vader, de bekende patriot uit de laatste jaren van de Republiek, vooruitstrevende 

opvattingen. In 1841 had Willem II hem de post van minister van Buitenlandse Zaken 

aangeboden. Hij weigerde die toen, omdat de koning niet bereid was in te gaan op zijn 

in een nota naar voren gebracht verlangen, dat in Nederland de ministeriële verant

woordelijkheid ingevoerd zou worden.2" Van der Capellen placht de wintermaanden in 

Parijs door te brengen. Daar behoorde hij tot de mensen, mei wie de Franse koning 

Louis Philippe graag contact had. Vanuit zijn kamer aan de Boulevard des Italiens had 

Van der Capellen in februari de woeste tonelen waarmee een escalerende revolutie 

gepaard gaat aanschouwd. Zeer geschrokken keerde hij naar Nederland terug.21 Op 18 

maart berichtte het Algemeen Handelsblad, dat Van der Capellen uit Utrecht naar Den 

Haag gereisd was. " De krant veronderstelde - logisch gezien diens opvattingen - , dat 

zijn reis waarschijnlijk verband hield met het aftreden van het ministerie Van Rappard 

en de vorming van een nieuw kabinet. Op 10 april stierf Van der Capellen naar verluidt 

ten gevolge van een korte, hevige ziekte.23 Een ander verhaal wil echter, dat hij zich op 

zijn landgoed Vollenhoven niet meer veilig voelde door wat hij vernam over de interna

tionale verwikkelingen. Hij zou gekweld door angst voor het verlies van zijn bezittingen 

zelf een eind aan zijn leven gemaakt hebben.2' 

22 mei 1848: dag van de eenheid 

Dat het kritischer wordende klimaat van de jaren veertig de studenten in 1848 rijp had 

gemaakt voor vernieuwing blijkt eveneens uit een op de interne organisatie gerichte 

actie. De Utrechtse studenten slaagden er in mei en juni 1848 in om een vereniging te 

creëren, die in principe alle studenten van hun stad moest omvatten: het Utrechtsch 

Studenten Corps.23 Dat die eenheid laterteloor zou gaan,toen meeren meer studenten 

zich weigerden te voegen onder het overkoepelende bestuur van het corps, de Senatus 

Veteranorum, doet niet af aan het enthousiaste idealisme bij de generaties studenten 

van de afsluitende eerste helft van de negentiende eeuw. De Senatus Veteranorum was 

in 1814 opgericht om de gebruikelijke ontgroening van nieuw aankomende studenten 

in goede banen te leiden. Veel studenten theologie stond het traditionele groenen niet 

aan. Toen zij in 1831 even meer dan de helft van het studententotaal omvatten richtten 

zij een concurrerende senaat op, de Senatus Theologorum. Deze verzorgde een alterna

tieve groentijd. Wel konden ook theologische studenten lid worden van de in 1816 

opgericht studentensociëteit PHRM. Beide senaten waren bovendien in het bestuur van 

PHRM en sedert 1833 in een overkoepelend Collegium Praesidum, vanaf 1840 Collegium 

Praesidiale geheten, vertegenwoordigd. Er bestonden dus wel onderlinge contacten. 

Pogingen om de splitsing in de studentenwereld te beëindigen mislukten echter 

steeds. 

In mei 1848 slaagde een stap naar het in elkaar laten opgaan van de twee senaten dan 

uiteindelijk. Het initiatief was afkomstig van de Senatus Veteranorum en had te maken 
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Penning Senatus Veteranorum. Stichting Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps, Collectie Penningen. 

met het streven naar verbetering van de wet welke dit bestuur verbond met de studen

ten die het ontgroend had.-6 De nieuwe gezamenlijke senaat handhaafde de benaming 

van de oudste en ging dus Senatus Veteranorum heten, terwijl van de Senatus Theolo-

gorum de zinspreuk bewaard bleef door deze de gemeenschappelijke te maken. De 

snelheid, waarmee in het Nederland van 1848 een nieuwe grondwet gesmeed werd, 

kreeg te Utrecht onder de studenten in het klein navolging, door de voortvarendheid 

waarmee aan het gezamenlijke reglement gewerkt werd. In de jaren veertig ging tij

dens studentenvergaderingen heel veel aandacht naar de interne wetten. Dit bleef zo, 

nadat de senaten gefuseerd waren. Keer op keer dienden zowel de Senatus Veterano

rum zelf als leden van het corps voorstellen tot wijziging van de reglementen in. 

Eindeloos konden zij daarover vervolgens op de corpsvergaderingen debatteren. In 1848 

ging alles in vliegende vaart. Op 22 mei 1848 riep de Senatus Veteranorum de eigen stu

denten bijeen om hun het samengaan met de Senatus Theologorum voor te stellen. 

Aan de andere kant van de scheidlijn gebeurde bij de theologen hetzelfde. In beide 

kampen ging men accoord. De instemming impliceerde een combinatie van de wetten 

door reglementsartikelen die verschilden aan te passen. Daartoe hadden beide senaten 

op 31 mei een gezamenlijke commissie samengesteld. Zoals gezegd bood de staatscom

missie die de nieuwe grondwet opstelde een model voor resoluut handelen. Al op 15 

juni kon een vergadering zich bezighouden met de voorstellen. Nadat er enkele vragen 

beantwoord waren over het waarom van bepaalde wijzigingen gingen de aanwezigen 

bij acclamatie accoord. Op 19 juni 1848 werd in het Groot Auditorium de Senatus Vete

ranorum nieuwe stijl geïnstalleerd, waarna een verbroederingsfeest volgde. De 22ste 

mei, de datum van het principe-besluit om één te zijn, bleef de dag waarop het 

Utrechtsch Studenten Corps voortaan zijn dies zou houden. Reeds in 1849 werd die dag 

als verjaardag gevierd. " 
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Voor een goed begrip van wat er zich gedurende de jaren 1848-1853 in de Utrechtse stu

dentenwereld afspeelde is het van belang te weten, dat de aantallen studenten die 

toentertijd een universiteit bezochten nog zeer gering waren. Aan het eind van 1848 

telde Utrecht in het geheel 356 ingeschreven studenten. Eind 1849 waren dat er 379, 

eind 1850,1851 en 1852 respectievelijk 407,475 en 560. 

in 1848 studeerden er hiervan 111 theologie, in de jaren daarna waren dat er achtereen

volgens 124,152,183 en 216. Voor rechten zijn de getallen van 1848 tot 1852:173,184,181, 

206 en 230. In omvang kwam geneeskunde op de derde plaats: 48, 40, 49, 63 en 85. De 

faculteit wis- en natuurkunde reikte niet verder dan: 10,15,13,12 en 16. Letteren en wijs

begeerte sloot de rij: 14,14,12,11 en 13.2K De hoogleraren van de laatste twee faculteiten 

hadden het overigens drukker dan de cijfers suggereren. Zo dienden de studenten god

geleerdheid zich in deze tijd bijvoorbeeld te onderwerpen aan een wiskunde-toets, het 

klein-mathesis. 

Polemiserende professoren 

In 1848 kregen de Utrechtse studenten ook ruimschoots de gelegenheid om zich een 

visie op het binnenlandse politieke gebeuren te vormen, doordat twee prominente 

hoogleraren van de universiteit daarover hun mening openbaar maakten en ook tegen 

elkaar gingen polemiseren, de hoogleraar staatsrecht G.W. Vreede en de hoogleraar 

filosofie C.W. Opzoomer. De eerste was conservatief, de tweede progressief. Vreede 

had van stonde af aan de gelegendheid om zijn mening publiek te maken. Hij schreef 

namelijk politieke beschouwingen voor het Utrechtsch Provinciaal en Stads-Dagblad. 

Voor de krant van 28 februari leverde hij het stuk 'De omwenteling van 24 February'.29 

Het nieuws aangaande de 'afschuwelijke gebeurtenissen' vervulde hem met verbazing 

en verontwaardiging, gaf hij daarin te kennen. Het leek hem, zo uitte hij zich een week 

later, dat Nederland de voorlopige Franse regering niet moest erkennen, ook al vanwe

ge het gevaar voor de bestaande orde.30 In een weer wat later, in het Utrechtsch 

Dagblad op 20 maart, afgedrukt artikel over de door Willem II toegezegde grondwets

herziening, prees hij de koning voor diens bereidheid het land 'de vervulling van alle 

redelijke wenschen' in het voortuitzicht te stellen. Maar het was wel zaak op zijn hoede 

te zijn en te voorkomen dat 'de onstuimige drift van woelzieke heethoofden' roet in het 

eten gooide. Het moest niet zo gaan als in Parijs, waar de Kamer van Afgevaardigden 

had moeten bukken voor 'het graauw'. " Vreede verklaarde in brochures, welke hij in 

1848 publiceerde, dat hij de invoering van rechtstreekse verkiezingen ten zeerste 

afkeurde.32 De constitutionele monarchie had een 'tusschenligchaam' nodig, omdat er 

voortdurend kans op botsingen zou zijn als dit ontbrak. Het stemrecht behoorde boven

dien beperkt te zijn tot de hoogst aangeslagenen in de belasting. Om daarbij dan wel 

de ontaarding van een geldaristocratie te voorkomen, kon het kiesrecht ook verleend 

worden aan mannen met de universitaire doctorsgraad, voor zover dezen de census 
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niet haalden.33 Vreede gaf in 1869 de door hem in de loop der jaren geschreven politie

ke beschouwingen uit. " In de inleiding op deze bundel, Een twintigjarige strijd geheten, 

hield hij vast aan de opvattingen, die hij in 1848 ventileerde. Hij schreef dat hij er aller

minst spijt van had dat hij zich toen tegen rechtstreekse verkiezingen verzette. Achter

af vond hij juist, dat hij reden had daar trots op te zijn. Zoals ook de toekenning van de 

rechten van amendement en interpellatie aan het parlement volgens hem een sombere 

nabetrachting rechtvaardigde. Wie zou in 1848 'in de verste verte aan de sluwe en vin

nige taktiek van motiën van orde' gedacht hebben? Het recht van enquête betekende 

in de praktijk, aldus ging hij verder, het zoeken van publiciteit en daarmee een keuze 

van de duisternis boven het licht.35 

Het moet voor de Utrechtse studenten van 1848 een fascinerende ervaring geweest zijn 

twee hoogleraren van hun universiteit zo in het openbaar met elkaar te zien bakkelei

en. Want Vreedes collega Opzoomer, bij wie veel studenten verplicht waren college te 

lopen, bracht zijnerzijds diametraal tegenovergestelde ideeën op papier. In een brochu

re getiteld Volkswil en vrije verkiezingen beoordeelde hij om te beginnen de februari-

revolutie in Parijs al totaal anders. Louis Philippe had het verlies van de troon aan zich

zelf te wijten, doordat hij de machtte veel in eigen handen wilde houden en zijn minis

terstot werktuigen gedegradeerd had. Men moest zich niet blind staren op het geweld, 

waarmee deze revolutie gepaard was gegaan. De invoering van het christendom had 

bloed en tranen gekost en toch verlangde niemand terug naar het heidendom. 

Ondanks de verschrikkingen van de Franse revolutie van 1789, zou men toch de toen 

bereikte vrijheid niet kwijt willen raken. De februari-revolutie kon ook op haar positieve 

uitwerking beoordeeld worden. Voor Nederland gloorden nu betere tijden, omdat wat 

elders door dwang moest worden verkregen, hier simpelweg geschonken was. Dankzij 

het besluit van de koning om een commissie voor de wijziging van de grondwet te 

benoemen kwam hier in één dag iets tot stand, waarvoor onder andere omstandighe

den misschien vijftig jaren van twist en geschrijf nodig waren geweest. De souvereini-

teit in een staat kwam uitsluitend aan het volk toe. Als gevolg van de volkssouvereini-

teit behoorde de koning onschendbaar te zijn, aangezien hij afgezet zou kunnen wor

den indien hij verantwoordelijkheid aan het volk verschuldigd was. De ministers waren 

daarentegen wel verantwoordelijk. Een ministerie kon door het parlement naar huis 

gestuurd worden. Of omgekeerd: de regering mocht de Kamer ontbinden en via verkie

zingen een beroep op het volk doen.36 In een volgende brochure over vrije verkiezingen 

keerde Opzoomer zich bladzijden lang tegen Vreede. Verkiezingen behoorden rechtst

reeks te zijn. Want elke burger 'met politischen wil' moest door middel van het kies

recht die wil tot gelding kunnen brengen.y 

Utrecht weg bezuinigd? 

Opzoomer had de tijd aan zijn kant staan, niet Vreede. De nieuwe grondwet bracht 
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Oud-Utrecht 

inderdaad verantwoordelijke ministeries. Het eerste ministerie van die aard, het kabi

net Donker Curtius-De Kempenaer, maakte in het najaar bekend, dat het wilde bezuini

gen op het hoger onderwijs, en wel voor een bedrag van 70.000 gulden. In december 

deed het gerucht de ronde dat de regering van plan was deze bezuiniging te effectu

eren door de universiteit van Utrecht op te heffen.38 In Utrecht bracht dit een hevige 

consternatie teweeg. Reeds op 13 januari 1849 zond de Academische Senaat een adres 

aan de koning. " Even snel kwamen er ook andere adressen, onder meer van de 

Utrechtse bevolking.4" Voor de middenstand zou het verdwijnen van de bestedingen 

door studenten vanzelfsprekend een zware klap betekenen. Hoeveel inwoners profi

teerden bovendien niet van het verhuren van kamers! '' 

Ook de studentengemeenschap gaf blijk van verontrusting en boosheid over het moge

lijke plan. In het Algemeen Handelsblad van vrijdag 12 januari 1849 plaatste een zestal 

studenten een advertentie met de kop 'Utrechtsch Studentencorps'. l2 De aanhef luid

de: 'Afwezige medebroeders! Onze Alma Mater hangt een dreigend gevaar boven 't 

hoofd'. De ondertekenaars deden de oproep om aan het begin van de volgende week 

naar Utrecht te komen. Waar de stadsregering en burgerij reeds krachtige geluiden 

contra deden horen, was het voor de studenten werkelijk 'een heilige pligt' alle krach

ten in te spannen om het onheil te voorkomen. Op 16 januari 1849 vergaderde de 

senaat van het corps voor het eerst over de kwestie. Besloten werd dat er een adres 

naar de koning zou gaan.43 Voor de opstelling van het request zou een commissie zor

gen, waarin de rector van het corps B.C. Ledeboer zitting had met naast hem H A L 

Hamelberg en verder C.P.H. Ras, een van de ondertekenaars van de oproep in het 

Algemeen Handelsblad. Op 26 januari kwamen de voorstellen van deze commissie in 

behandeling.44 De concepttekst vond algemeen bijval. De vraag of en aan welke instan

ties afschriften van de petitie zouden worden verstrekt riep discussie op. Zo kwam de 

suggestie ter tafel om op de bemoeienissen vanuit de studentenwereld aandacht te 

vestigen door hierover 'eenig voornaam dagblad' in te lichten. Vooral interessant is het 

plan om een demonstratie te organiseren. Het idee voor zo'n demonstratie kwam uiter

aard voort uit wat er gedurende het afgelopen jaar in de kranten te lezen was geweest 

over de wijze, waarop in het buitenland studenten en anderen hun onvrede kenbaar 

hadden gemaakt. Zo vond er tijdens de aan de val van Louis Philippe voorafgaande 

dagen een studentenbetoging in het Quartier Latin te Parijs plaats.44 Op 2 februari 

werd een commissie samengesteld, waarin onder meer Hamelberg zitting kreeg die de 

volgende dag Ledeboer als rector zou opvolgen, om de demonstratie voor te bereiden.4' 

Een andere commissie had intussen de definitieve tekst van het de koning aan te bie

den adres vastgesteld, dat door de algemene vergadering van het corps op diezelfde 

2de februari werd goedgekeurd.^ Op 6 februari legde de commissie voorde voorberei

ding van de demonstratie haar plannen aan de senaat voor.48 Als de algemene vergade

ring van het corps accoord ging zou de demonstratie op vrijdag 9 februari om 1 uur 

beginnen. Voorop moest een muziekcorps lopen, gevolgd door de abactis van de Sena-
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tus Veteranorum met het corpsvaandel en de overige senatoren. Dan volgden de stu

denten gegroepeerd per faculteit. De deelnemers zouden zoveel mogelijk in het zwart 

gekleed moeten zijn, het hoofd gedekt met een hoed. Ter wille van de orde dienden 

detachementen dragonders de stoet te openen en af te sluiten. 

Van de protestdemonstratie kwam echter niets. Op 7 februari vond er volgens plan een 

algemene vergadering van het corps plaats.4' Hamelberg, de rector, nam hier het 

woord en deelde mee, dat de gouverneur van de provincie Utrecht- F. van de Poll -ern

stig bezwaar had tegen een demonstratie. Hij beschouwde een dergelijke methode om 

een eigen standpunt openbaar te maken als 'zeer onstaatkundig'. Het corps stond 

bekend om zijn 'voortdurende bedaardheid en goede geest'. Volgens de Gouverneur 

zou een demonstratie hiermee faliekant in strijd zijn.50 Na enig heen- en -weergepraat 

stemde de vergadering over de vraag, of men het plan van de demonstratie al dan niet 

zou uitvoeren. De meerderheid stemde tegen. 

Een dag later, op 8 februari 1849, werden behalve de rector Hamelberg nog twee ande

re leden van de Senatus Veteranorum aangewezen om het request tijdens een audiën

tie aan de koning te overhandigen. 5I Die audiëntie vond op 17 februari plaats.52 Om 

kwart over twaalf, zoals het verslag ervan in de algemene vergaderingvan het corps op 

23 februari exact aangaf. De vertegenwoordigers van Utrecht werden door de koning -

dat was nog Willem II - 'allerminzaamst' ontvangen.53 Deze zei hun, dat zij zich node

loos ongerust maakten, want er stond niets vast over opheffing van welke universiteit 

dan ook. Utrecht had bovendien geen reden om banger voor een dergelijk bezuini-

gingsvoornemen te zijn dan Groningen en Leiden. Hamelberg legde toen uit, dat vol

gens de lopende geruchten Utrecht het kind van de rekening zou worden. De koning 

had erkend dat beweringen van deze aard schade konden berokkenen. Maar hij wees er 

vervolgens op, dat de regering een staatscommissie belast had met de taak een rapport 

over het Hoger Onderwijs uit te brengen. Die commissie zou stellig verdedigers van het 

voortbestaan van Utrecht tellen. Inderdaad bleek Utrecht gered te zijn. Op 22 mei 1849, 

op de vergadering ter gelegenheid van de eerste dies van de vereniging van alle 

Utrechtse studenten in één corps, kon dit als aan zekerheid grenzende waarschijnlijk

heid meegedeeld worden.54 

Lucifer 

Een belangrijk bijverschijnsel van de progressiviteit van de Utrechtse studenten in deze 

tijd was de gerezen interesse voor exclusief op de problematiek van de studentenwe

reld gerichte periodieken. Er waren eerder pogingen gedaan om tot eigen organen te 

komen, zowel vanuit Leiden als vanuit Utrecht.55 In 1849 slaagden Utrechters in de 

poging om een landelijk blad te creëren, dat vanuit Utrecht gecoördineerd zou moeten 

worden. In de algemene corpsvergadering van 19 Januari 1849 kwam een brief ter spra

ke, waarin om steun voor een Academisch Weekblad werd gevraagd. Na de voorlezing 
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wekte de rector van de Senatus Veteranorum, toen nog Ledeboer, de aanwezigen op 

'tot ijverige en persoonlijke ondersteuning dezer hoogst nuttige onderneming'. % Het 

eerste nummer van dit blad, dat Universiteits-blad voor Nederland ging heten, ver

scheen op 5 maart 1849.57 Het werd te Utrecht uitgegeven en gedrukt. Ook de hoofdre

dactie was Utrechts. In het eerste nummer stelde deze 'vrijheid van denken en spreken, 

eerbiediging van ieders meening, waar zij op overtuiging gegrond is' als waarden voor

op. In het vierde nummer, gedateerd 26 maart 1849, begon een serie artikelen over het 

Hoger Onderwijs, geschreven door een Utrechts auteur J.S.58 De schrijver had onder 

meer als kritiek, dat het onderwijs in Nederland te veel op de maatschappelijke praktijk 

gericht was en niet op wetenschap om haar zelfswil. De artikelen van J.S., met welke 

initialen niet een naam bedoeld werd naar weldra bleek, maar slechts dat de gebruiker 

rechten studeerde (Juris Studiosus), riepen vrij veel reactie op.59 

De situatie van het Nederlandse universitaire onderwijs kwam in het Universiteits-blad 

keer op keer aan de orde. Ongeveer vanzelfsprekend waren intussen de protesten 

tegen het feit, dat colleges in het Latijn gegeven en examens daarin afgenomen wer

den. Een uit Utrecht afkomstige bijdrage aan het Universiteit-blad van 7 mei 1849 liep 

de bepalingen over het Latijn in de Wet op het Hoger onderwijs, het Organiek Besluit 

van 1815 langs. 6° Artikel 66 schiep de mogelijkheid van vrijstelling van de verplichting 

om in het Latijn te doceren. Naar aanleiding hiervan merkte de auteur op, dat het 

College van Curatoren dit artikel ruimhartig toepaste en er behalve bij de theologische 

faculteit in feite weinig colleges nog in het Latijn plaatsvonden. Latijn was een dode 

taal. In feite viel het gebruik ervan alleen nog voor de colleges klassieke talen en 

Romeins recht te rechtvaardigen. En wat de colleges Romeins recht betreft mocht zelfs 

daar de vraag geopperd worden, of de landstaal niet doelmatiger zou werken. Van 

december 1849 af werd het inmiddels gereedgekomen rapport van de in januari inge

stelde staatscommissie voor het Hoger Onderwijs besproken.''1 Het laatste nummer 

van het Universiteits-blad voor Nederland verscheen op 25 februari 1850. 

Op 11 maart 1850 zag al weereen nieuwe studentenperiodiek het licht, Lucifer, Akademi

sche Courant. 62 Dit blad dankte zijn ontstaan aan twee Utrechtse studenten, D. 

Koorders en F.J.N. Brouwer, naar een later studentenorgaan, Minerva, in 1877 wist te 

melden.''1 De namen van Koorders en Brouwer worden echter nergens als redacteuren 

genoemd. Wel blijkt uit een enkel gesigneerd artikel, of een artikel waarin de naam van 

een van beiden valt, dat zij met het blad de een of andere band hadden. Koorders komt 

bovendien reeds op een vroeg tijdstip in de notulen van de vergaderingen van de 

Senartus Veteranorum in verband met Luciferter sprake. Toen de redactie de senaat om 

steun voor de instandhouding van het blad vroeg, schreef de abactis in zijn notulen 23 

september 1850, dat niemand daar bezwaar tegen opperde en er intekenkijsten gelegd 

zouden worden bij de installaties van nieuwe corpsleden.'" De abactis moest dit 'aan 

den heer Koorders' melden. Op de vergadering van 16 november 1850 kwam een brief 

aan de orde, waarin de redactie van Lucifer de senaat hiervoor bedankte.'" In Koorders-
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Daniël Koorden, redacteur van het studentenblad Lucifer. 

Foto, (ca. 1850) uit: W.C.A. van Vredenburch, Schets Utrechtsche 

Studentenleven. HUA, Collectie Beeldmateriaal. 

Daniel, Daan, Daantje Koorders - beschikte het 

blad over een van de markantste Studentenfiguren 

van de negentiende eeuw.66 Iedereen kende hem, 

want hij was een nonconformist op en top, wat 

maakte dat hij ook bij de stedelijke burgerij zeer 

opviel. Koorders kwam in 1847 aan als student god

geleerdheid. Maar hij heeft behalve theologie- ook 

rechten- en letterenexamens afgelegd. Hij was 

uitermate intelligent. Volgens zijn kennissenkring 

hoefde Daan Koorders daarom ook nooit te wer

ken: een benijdenswaardige reputatie voor iemand 

die student is. De band met Utrecht bleef tot en 

met zijn promoties theologie (1857) en rechten 

(i860) bewaard. Omdat hij zich intensief met de 

studentenpolitiek - om een hedendaagse term te 

gebruiken - bezig hield heeft Koorders duidelijke sporen in de geschiedenis van de 

Utrechtse universiteit en het studentenleven ter plaatse nagelaten. 

Allengs raakte de verhouding tussen de senaat van het corps en de commissie die 

PHRM bestuurde enerzijds en de redactie van Lucifer anderzijds grondig bedorven. 

Oorzaak was het bijvoorbeeld in het nummer van 9 juli 1851 duidelijk naar voren 

gebrachte standpunt, dat de Nederlandse universiteiten samengevoegd zouden moe

ten worden, omdat centralisering van het hoger onderwijs tot meer mogelijkheden van 

specialisatie zou leiden en ook één academische instellings als zodanig sterker zou 

staan.67 Dit standpunt kwam overeen met wat eerder in een publicatie door Opzoomer 

betoogd was. Naar aanleiding van het regeringsvoorstel van 1848 om 70.000 gulden te 

bezuinigen schreef Opzoomer namelijk nog in hetzelfde jaar 1848 een brochure met 

een negatieve reactie.68 Hij begon mette zeggen, dat de vaak aangehaalde vergelijking 

van een regering met een huisvader niet klopte. Inderdaad moest in een huishouding 

de tering naar de nering gezet worden. De staat bepaalde echter eerst, welke uitgaven 

er nodig waren en zocht dan vervolgens naar de middelen om deze te dekken. Wel was 

het voor een regering zaak goed met de middelen om te gaan. Wat het hoger onderwijs 

betreft stelde Opzoomer vast, dat er te weinig hoogleraren waren om de gehele weten

schap tot haar recht te doen komen. De universiteitsbibliotheken bleken voorts niet in 

staat om hun collecties op peil te houden. Het gerucht deed de ronde, dat de regering 

één van de drie bestaande universiteiten wilde opheffen. Zijns inziens was het beter er 

twee op te heffen en te zorgen dat een klein land als Nederland over één werkelijk uit-
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nemende universiteit beschikte.6'' 

Koorders had indertijd mede de studentenpetitie tegen de opheffing van de Utrechtse 

universiteit getekend."0 In dat geval ging het echter om het punt, dat hij - net als 

Opzoomer dus-de bezuiniging van 70.000 gulden en het om die reden sluiten van een 

universiteit afkeurde/1 De visie van Lucifer stond de Senatus Veteranorum hoe dan ook 

niet aan. De senaat stelde vast, dat het standpunt kon 'aangemerkt worden ais gevaar

lijk werkende voor onze Hoogeschool', en dat dit ook niet het gevoelen van de meerder

heid van het Utrechtsch Studenten Corps uitdrukte.72 Het gevolg was, dat de bij de 

corpsinstallaties geen intekenlijsten voor Lucifer meer neergelegd werden en de com

missie die de sociëteit bestuurde een abonnement op Lucifer nam. Dit laatste om de 

voor het blad financieel noodzakelijke individuele abonnementen overbodig te maken. 

Koorders en Brouwer waren ziedend over deze beslssingen blijkens verklaringen in de 

/.uc/fer-nummers van 5 en 12 november 1851. ' Zij belegden zelfs een protestvergade

ring, terwijl Brouwer bovendien een open brief aan de leden van het studentencorps 

stuurde.74 Het mocht niet baten. In het nummer van 4februari 1852 had de redactie van 

Lucifer opnieuw reden om nijdig over het niet accepteren van afwijkende standpunten 

te zijn, omdat het corps in Groningen identieke maatregelen als Utrecht was gaan 

nemen. "5 Ook Lucifer legde uiteindelijk het loodje. Op 9 augustus 1853 verscheen het 

laatste nummer, nadat er in het nummer van 6 juli 1853 nog weer een uitgebreide ver

dediging van de centralisatie-gedachte in het blad gestaan had.7(' De conclusie van dit 

artikel luidde, dat als de staat centralisatie van het hoger onderwijs noodzakelijk zou 

achten, de weg daarheen open lag. 

Op 11 maart 1850 was Lucifer zo vol goede moed 

aan zijn eerste jaargang begonnen. " Een nieuwe 

poging tot het opzetten van een periodiek, schreef 

de redactie, kon vreemd lijken. Maar een studen-

tenorgaan was eenvoudigweg nodig: de slapenden 

moesten wakker gemaakt worden, 'de onverschilli

gen ontbranden in belangstelling'. Lucifer werd 

inderdaad een leesbaar blad, ook omdat er zulke 

onomwonden meningen over allerlei onderwerpen 

geuit werden. De sympathieën waren overduide

lijk. Opzoomer werd bijvoorbeeld de hemel in 

geprezen vanwege de rede, die hij in 1852 hield bij 

de overdracht van het rectoraat van de Utrechtse 

universiteit aan Donders. 78 De beknoptheid van 

zijn verslag over het afgelopen jaar werd geloofd, 

Cl/1/. Opzoomer, hoogleraar letteren en wijsbegeerte. Rector 

magnificus 1851-1852. Gegraveerd portret uit Utrechtsche 

Studenten Almanak 7852. HUA, Bibliotheek. 
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inclusief de fraaiheid van zijn Latijn. Dit laatste gaf een extra dimensie aan de opmer

king in Opzoomers inleiding, dat hij over het gebruik van het Latijn in plaats van de 

landstaal steeds geërgerder raakte. Het blad was verder zeer evident Thorbeckiaans 

gezind, met het gevolg dat toen het ministerie van Thorbecke in 1853 gevallen was, de 

samenstelling van het volgende kabinet scherp werd gehekeld.n 

Jonge dame leest heeren studenten de les 

Bij het doorbladeren van Lucifer vallen met name ook de zeer uitvoerige besprekingen 

op van de studentenalmanakken, die in de diverse universiteitssteden verschenen. 

Gezien het belang, dat dit studentenorgaan kennelijk aan almanakken toekende, is de 

telkenmale terugkerende klacht begrijpelijk, dat zij vaak zo laat in het jaar waarvoor zij 

bedoeld waren verschenen. De almanakken horen dan ook tot de boeken, die de stu

denten van de negentiende eeuw en trouwens ook van daarna uitermate waardeerden 

zowel vanwege hun praktisch nut als vanwege het ontspannende element erin. Zij 

bevatten toentertijd de adressen van alle studenten, en eveneens trouwens die van de 

hoogleraren en andere belangrijke leden van de staf van de universiteit. Zelfs een roos

ter ontbrak niet. Dan bevatte een almanak principieel ook altijd een verslag over de 

gewichtige gebeurtenissen gedurende het gepasseerde jaar. Maar ook kon de lezer ple

zier beleven aan varia met grapjes over situaties en personen. Een almanakreadactie 

plaatste tenslotte een aantal gedichten en prozastukken, die haar ter beoordeling voor

gelegd werden. In 1853 verscheen een bloemlezing van het bellettristich geaard materi

aal uit het mengelwerk van de Utrechtse almanakken van 1823 tot 1847.s0 Inderdaad 

was zo'n almanak belangrijk genoeg voor een uitvoerige recensie en zelfs voor een 

recensie in afleveringen zoals meer dan eens in Lucifer gebeurde. 

De redactie van Lucifer zal het zich niet bewust geweest zijn. Maar het achteraf mis

schien interessantste artikel in de drie jaargangen van het blad is een ingezonden stuk 

over de Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1851. Dit ingezonden stuk was was name

lijk door 'Eene Vrouw', gelijk de signering aangeeft, geschreven.8I Pas in 1880 ontving 

Utrecht zijn eerste vrouwelijke studente, Catharina van Tusschenbroek. De eerste vrou

welijke studente van Nederland, Aletta Jacobs, begon haar studie te Groningen in 1871. 

Het is zodoende bepaald iets bijzonders, dat een studentenblad in 1851 een door een 

vrouw geschreven bijdrage opnam. Waarschijnlijk was dit nog nooit eerder gebeurd. De 

redactie meende, dat zij haar beleid te dezen moest toelichten en merkte derhalve in 

een noot op: 'Dit stuk van eene jonge dame meenden we een plaatsje niet te mogen 

onthouden. Wij rekommanderen ons aan de dames. Red.' De aanleiding, dat een 'jonge 

dame', een meisje een artikel voor Lucifer schreef was een grappig bedoelde, maar 

hatelijke beschouwing over vrouwen in de Utrechtsche Studentenalmanak voor 1851. 

Het onder de rubriek Mengelwerk vallende stuk van een student, die met de initialen 

H.A. ondertekende, droeg de titel 'Iets over Gynaeko-Taxonomie'.R: Een gesprek op een 
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studentenkamer vormde het uitgangspunt. Dein deik-vorm schrijvende H.A. kreeg een 

vriend op bezoek. Deze luchtte uitgebreid zijn minachting voor vrouwen. Vrouwen had

den volgens hem legio kwalijke eigenschappen. Zij vormden het zogenaamde zwakke 

geslacht. Om die reputatie waar te maken stelden zij zich aan met 'flaauwtes' en had

den zij, zodra het te pas kwam, tranen tot hun beschikking. Dan leden zij aan nieuws

gierigheid. Zij bedwongen die met name nooit, als zij onder elkaar waren. Wanneer zij 

iets wat geheim diende te blijven vernamen en hadden beloofd het gehoorde niet ver

der te vertellen, was de volgende dag iedereen op de hoogte. Zo ging de vriend in het 

verhaal door. De meest hinderlijke vrouwelijke eigenschap was hun streven om 

getrouwd te zijn. Alle denkbare middelen wendden zij aan om dat 'toppunt harer wen-

schen' te bereiken.8' De schrijver probeerde met enkele Latijnse citaten en op het Grieks 

gebaseerde eigen woordscheppingen zijn stuk erudiet te doen lijken. In de latere offi

ciële recensie in Lucifer ontkwam het echter niet aan de beoordeling, dat het grof en 

plat was en daarom niet voor plaatsing in aanmerking had mogen komen. '*'• 

Een van de aardige elementen in 'Gynaeko-Taxonomie beoordeeld door een Dame', het 

vele maanden eerder gepubliceerde Lucifer-artikel, was dat de schrijfster enerzijds deed 

alsof zij weinig ontwikkeld was, maar aan de andere kant terdege liet merken, dat vrou

wen meer interesses bezaten dan de almanakauteur suggereerde." Zij gaf zodoende 

bescheiden aan dat zij deze de Latijnse woorden, die vrouwen 'gecenseerd' worden 

'niet te verstaan', graag schonk. Maar zij motiveerde haar voorbijgaan aan zijn indeling 

van de vrouwen in typen vervolgens met een opmerking, die deed uitkomen dat zij toch 

ook wel weer wat wist. Zij uitte namelijk de veronderstelling dat de almanakauteur zijn 

classificatie ter vergemakkelijking bedoelde, 'gelijk Linnaeus de lieve kinderen van 

Flora' indeelde. Tegen de bewering, dat vrouwen geen geheimen kunnen bewaren, pro

testeerde de schrijfster met de vraag, of de almanakauteur ooit wel eens zijn hart uit

gestort had bij een vrouw. Want dan moest hij gemerkt hebben, dat niet alleen Brutus' 

echtgenote Porcia een geheim kon bewaren, maar ook zijn omgeving nog wel Porcia's 

telde. De inzendster van de kritiek vroeg zich af, of de almanakauteur misschien vaak in 

zijn jeugd slaag van een vrouw gehad had, dat hij zo negatief over vrouwen oordeelde. 

Net zoals zij zich tevens afvroeg, of hij ook altijd tranen voor aanstellerij hield als hij 

vroeger zijn moeder of zusje zag huilen. De schrijfster wilde graag erkennen, dat er 

vrouwen met gebreken voorkwamen als de auteur van de almanak er beschreef. Die 

gebreken waren echter niet alleen vrouwen eigen, maar vielen bij beide sexen te 

bespeuren. Het was onbarmhartig ze uitsluitend aan vrouwen te willen toeschrijven. 

Als iemand het mannelijke karakter wilde beschrijven, zouden Caligula en Hendrik VIII 

toch evenmin de uitsluitende modellen zijn, stelde zij. Maar het was niet haar bedoe

ling de auteur van Gynaeko-Taxonomie met gelijke munt te betalen. Haar mannelijke 

familieleden en vrienden gaven geen aanleiding om de slechte eigenschappen, die 

mannen ten laste worden gelegd, te gaan opsommen. Hij noch de redactieleden van de 

Utrechtsche Studenten-Almanak, die zijn artikel voor opneming geaccepteerd hadden, 
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hoefden bang te zijn voor de vijandschap van de vrouwelijke sexe, omdat de vriend in 

het stuk niet hield van 'dat eeuwige gezeur over Chloë en Phyllis'. Dat aanhalen van 

Chloë en Phyllis vond zij overigens beter te verbinden met Bellamy dan met de eigen 

tijd.»" 

Geheel prettig zal degene, die achter de initialen H.A. schuil ging, zich waarschijnlijk 

niet gevoeld hebben. 'Leerdet gij niet dan vrouwen kennen zoo als die, welke gij 

beschrijft? O! dan beklaag ik u diep!' Daarmee kon de auteur van Gynaeko-Taxonomie 

het doen. 

Nabetrachting in almanakken 

Het voorafgaande geval zou de veronderstelling kunnen oproepen, dat er van progres

sieve gevoelen in Mengelwerk van de Utrechtse studentenalmanak rond 1850 zelden 

sprake geweest zal zijn. Toch is ook deze rubriek er een bron voor. In de Almanak voor 

het jaar 1849 staat een gedicht over een van de gangmakers van de februarirevolutie, 

Alphonse de Lamartine. "~ Het gedicht 'Aan Lamartine' bevat onder meerde regels: 

Door U heeft, heel Euroop ten zegen, 

Uw volk den Republiek verkregen 

en weer een schoon historieblad.'ss 

En verder: 

Ik noem U groot, als Mensch en Dichter, 

Als Redenaar en Eeuwverlichter, 

Der Menschheid dankbre hulde waard.85 

Het andere gedicht 'Lamartine en Robespierre' haakt aan bij de Histoire des Girondins 

van Lamartine en openbaart een sombere kijk op het gebeuren.50Toen de Girondijnen 

door de Jacobijnen ten val gebracht werden, brak de periode van de terreur onder 

Robespierre aan. Lamartine wordt belustheid op macht verweten. Hij zou er goed aan 

doen zich de ondergang van de Girondijnen te herinneren: 

Maratin 't bad vermoord, Vergniaud ter guillotine, 

Zij strekken u tot les, tot voorbeeld, Lamartine! '" 

Het verslag in de Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1850, dat loopt over de 

periode van 1 november 1848 tot 15 november 1849 is merkbaar enthousiast over de 

politieke vernieuwing blijkens het gebruik van de bijbeltekst 'Het oude is voorbijge

gaan. Ziet het is al nieuw geworden!' '2 In het verslag wordt vervolgens gerept over de 

hervormingen, die 'het ontwaakte bewustzijn der volken' in de politiek teweeg ge

bracht had of eventueel nog, als er partijstrijd heerste, kon bewerkstelligen.'" Alom 

richtten de voorstanders van ontwikkeling, zo ging het verslag verder, hun aandacht op 

de wetenschap. In Nederland gebeurde dit eveneens, waarbij het zo goed was dat er 

geen blinde nieuwigheidskoorts heerste. De auteur besteedde uitgebreid aandacht aan 

de acties aan het begin van 1849 tegen de eventuele opheffing van de Utrechtse univer-
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'Het student ..." (rechts onderaan zijn vaag 
boeken zichtbaar). Fragment van een prent 
als uitvouwplaat achterin Utrechtsche 
Studenten-Almanak 1852. Stg. Corpsmu
seum en Archieven van het Utrechtsch 
Studenten Corps, Collectie Prenten. 

op terug te blikken! Op 13 novem

ber 1848 was te Den Haag opeens 

het voornemen in de openbaar

heid gebracht 70.000 gulden op 

het hoger onderwijs te bezuinigen. 

Gelukkig waren er meteen tegen

stemmen geweest zoals van de 

hoogleraar J.H. Royaards in een - later ook gepubliceerde - lezing over het historisch 

karakter van de Nederlandse universiteiten als waarborg voor hun voortdurend 

bestaan, en C.J. Mulder in een brochure Verval van Nederland, Bezuiniging, Onderwijs.''4 

Het onheil was afgewend, toen op 15 januari 1849 een staatscommissie ingesteld werd 

om over het hoger onderwijs te rapporteren. De maker van het Verslag over de periode 

van 15 november 1849 tot 15 november 1850 in de Almanak voor 7857 ging in op het 

inmiddels verschenen rapport van die staatscommissie.'" Diverse onderdelen hiervan 

werden geloofd. Het uitte kritiek op de bevoordeling van de Leidse universiteit. Verder 

besteedde het verslag enige aandacht aan wat er over de criteria van toelating tot de 

universiteit in het rapport van de staatscommissie stond. In 1845 was een staatsexa

men ingevoerd, met de bedoeling dat degenen die wilden gaan studeren voortaan aan 

een aantal eisen zouden voldoen. In de daarop volgende jaren kwam in publicaties van 

hoogleraren, almanakken en studentenbladen voortdurend de vraag ter tafel, of de 

universiteit open diende te staan voor iedereen die zich voor een studie wilde inschrij

ven, of slechts voor jongelieden die een goede vooropleiding achter de rug hadden. 

Tijdens de door de Almanak voor 1851 besproken periode was er een Koninklijk Besluit 

over het staatsexamen afgekomen, dat de toeloop naar de universiteiten 'buitenge

woon' verhoogd had. '"' De kwaliteit van de aankomende studenten was echter ten 

onrechte, zo oordeelde de schrijver van het verslag, buiten beschouwing gebleven. 

Intussen was iedereen aan het staatsexamen gewend geraakt. De invoering had gun

stige gevolgen gehad, onder meer door de evidente verbetering van het gymnasiale 

onderwijs. Het viel te betwijfelen, of de verruiming van de toelatingseisen een verstan

dige maatregel genoemd mocht worden. 

Pro en anti Thorbecke in 1853 

Op 4 maart 1853 herstelde paus Pius IX de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland met 
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de breve Ex qua die. Drie dagen later maakte hij in een toespraak - allocutie - zijn be

slissing aan de kardinalen bekend en daarmee openbaar. Rond 20 maart verschenen 

berichten hierover in de Nederlandse pers. De protestanten stond de gedachte, dater in 

Nederland voor het eerst sinds de zestiende eeuw weer bisschoppen en met name een 

rooms-katholieke aartsbisschop van Utrecht benoemd zouden worden, allerminst aan. 

Zij startten een adresbeweging in de hoop, dat het pauselijke besluitteruggedraaid zou 

worden. De protestactie tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie begon in 

Utrecht.'7 De kerkeraad van de stedelijke hervormde gemeente ging op 21 maart 1853 

accoord met het plan een adres naar de koning te sturen, dat ter ondertekening aan 

verontruste gemeenteleden voorgelegd zou worden.'8 Maar ook aan de Utrechtse uni

versiteit ontstond beroering. De hoogleraar Vreede uitte al op 28 en 30 maart 1853 in 

columns voor de Utrechtsche Provinciale en Stads-Courant zijn bezwaren tegen de 

komst van bisschoppen. Vreede was hervormd, maar geen prominent kerklid.9' Ieder

een besefte, dat de drijfveer achter Vreedes protest een politieke was. I0° Hij moest 

niets van de door Thorbecke gebrachte democratische vernieuwing hebben. Andere 

politiek conservatieve Utrechtse hoogleraren, die op dit moment kansen tegen het in 

1849 gevormde kabinet Thorbecke zagen, waren de jurist B.J. van Lintelo de Geer-anti

revolutionair gezind overigens - en de chemicus GJ. Mulder. De Utrechtse kerkeraad 

had het concept voor zijn adres volgens de acta ontvangen van een niet bij name 

genoemd 'lid der gemeente'.,()1 Naar alle waarschijnlijkheid is dit De Geer geweest. ")2 

Vreede tekende het adres van de kerkeraad niet, Mulder wel.103 Mulder achtte samen

werking met de protestantse tegenstanders van het herstel van de bisschoppelijke 

hiërarchie politiek opportuun. Om hun sympathie te winnen begon hij van de kerkgang 

voor zichzelf zelfs weer een regel te maken. Daarmee had hij het eerder niet zo nauw 

genomen. Zo ontstond dan de gelegenheidscoalitie van conservatieven en protestan

ten, die in de historische literatuur samen wel als grootprotestanten worden aange

duid. m Met het Utrechtse adres aan de koning bereikten de opposanten nauwelijks 

iets. Zij slaagden er zelfs niet in het officieel door een deputatie te laten aanbieden. De 

Utrechtse kerkeraad had echter van begin af aan hervormde kerkeraden elders in het 

land en andere protestantse kerkgenootschappen aangespoord om ook handtekenin

gen tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie bijeen te brengen. Daarmee 

boekte de Utrechtse kerkeraad wel succes. Landelijk zouden er zo'n 200.000 handteke

ningen vergaard worden, waarvan over de 51.000 in Amsterdam. Aan die stad zou de 

koning nu juist binnenkort een bezoek brengen. Dit bood een kans om hem de succes

volle Amsterdamse petitie officieel aan te bieden. 

Mulder hoopte vanzelfsprekend dat het kabinet Thorbecke niet opgewassen zou blijken 

tegen de door het herstel van de hiërarchie ontstane problemen. Mulder verafschuwde 

als direct betrokkene met name de door Thorbecke gevoerde onderwijspolitiek. Zo was 

hij op zijn openingscollege in 1852 heftig uitgevaren tegen de afschaffing van het 

staatsexamen, dat toegang tot de universiteiten gaf.105 Thorbecke wilde de universitei-
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ten met die maatregel meer studenten bezorgen, maar dat vond Mulder nu juist zo 

stuitend. Vier jaar geleden is in het Jaarboek de veronderstelling geuit, dat Mulder voor 

de Aprilbeweging als zodanig geen belang gehad heeft en hij pas bij het bezoek van 

Willem III aan Utrecht in september 1853 e e n sleutelfiguur werd. M Veel vaker wordt 

aan Mulder daarentegen reeds in de maand april een belangrijke rol toegeschreven. In 

plaats van De Geer gelden ook hii en de Utrechtse nredikant CG. Montiin daarom we! 

als de makers van het concept voor het Utrechtse adres. ",7 Hoe een en ander ook in 

elkaar moge steken, de visie dat Mulder in het aprilgebeuren van 1853 een hoofdrol 

speelde, wordt bevestigd door een brief van hem in het archief van het Utrechtsch 

Studenten Corps. ",8 Mulder was in april rector magnificus van zijn universiteit gewor

den. Het Utrechtsch Studenten Corps wilde hem om die reden op donderdagavond 14 

april 1853 een serenade aanbieden. "" In zijn antwoord op de mededeling hierover aan 

de senaat van het corps berichtte Mulder, dat hij dan niet aanwezig was. Hij werd 

namelijk, schreef hij, de volgende morgen om 9.30 uur bij 'Z.M. de Koning'verwacht en 

moest daarvoor donderdag al op reis. Op de bewuste vrijdagmorgen 15 april ontving 

Willem III in Amsterdam de petitie met de meer dan 51.000 handtekeningen van in 

Amsterdam woonachtige protestanten. ""Tot de woordvoerder van de commissie, die 

ze aanbood, de latere Utrechtse hoogleraar kerkgeschiedenis B. ter Haar, sprak de 

koning toen de woorden, dieThorbecke en zijn kabinet deden besluiten af te treden. Hij 

reageerde onder meer met een schimpscheut richting grondwet en de zinsnede: 'deze 

dag heeft den band tusschen het Huis van Oranje en Nederland nog hechter vastge

snoerd en dierbaarder aan mijn hart gemaakt'.'" Dat Willem III iets anders zei dan wat 

het kabinet Thorbecke hem gevraagd had te zeggen, valt gemakkelijk met de conserva

tief Mulder in verband te brengen. De koning bezigde een terminologie, die Mulder, 

weldra optredend als voorzitter van de kiesvereniging 'Koning en Vaderland', op het lijf 

geschreven was.112 

Hoe reageerden de Utrechtse studenten op de gebeurtenissen in maart en april 1853, 

die tot de val van het ministerie Thorbecke leidden? Hoewel het aantal hervormden 

onder de studenten groot was, mede gezien het aandeel van de theologen in de 

Utrechtse studentenpopulatie, namen zij in meerderheid afstand van de door de kerke-

raad van de hervormde gemeente op touw gezette handtekeningenactie voor een peti

tie tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. Het gerucht, dat ook de studen

ten zich bezig hielden met een adres aan de koning, leidde op een op 11 april 1853 

gehouden vergadering van het Utrechtsch Studenten Corps tot het besluit om dit offi

cieel te ontzenuwen. De rector van de senaat kreeg opdracht hiertoe zorg te dragen."3 

Veel studenten, ook de theologie studerenden onder hen, waardeerden het liberale 

standpunt, door Thorbecke in de grondwet verwerkt, dat kerk en staat gescheiden 

moesten zijn. Koorders, die in 1854 in De Gids drie fundamentele artikelen over de 

Aprilbeweging zou publiceren, is het fraaiste voorbeeld van deze houding. Koorders 

had zich via het blad Lucifer, waarvan hij redacteur was, zoals gezegd, evident 
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Thorbeckiaans-gezind betoond. In de jaargang 1852-1853 van zijn blad is over de April

beweging eigenlijk betrekkelijk weinig te vinden. "4 Wel bevat het een artikel, waarin 

het aftreden van het kabinet Thorbecke betreurd wordt. De motivering waarom sluit 

geheel aan bij wat Lucifer en dus Koorders eerder over politieke aangelegenheden had 

geschreven. "5 Een opmerking dat 'de Utrechtsche studenten' aan de adresbeweging 

deelgenomen hadden, werd in Lucifer bestreden. Dat 'de' ging te ver: 'studenten' had

den eraan deelgenomen. "6 De redactie herinnerde zich hierbij uiteraard met het nodi

ge genoegen, dat de corpsvergadering van 11 april een gerucht over een adres van de 

kant van de studenten wilde tegengaan. Ook de prent, waarop Thorbecke afgebeeld 

staat als een tor, hoogleraren de Utrechtse academie verdedigen en een lange stoet 

bisschoppen Utrecht binnentrekt, terwijl studenten de stad angstig verlaten, moest het 

ontgelden. Lucifer herkende de hoofden van Vreede en Mulder, dreef de spot met de 

strekking van de prent, en achtte het tegelijk vleiend om her en der in het slijk exempla

ren van Luciferte zien liggen. "7 

In deze jaren deed een M. Salvador, gemeenteraadslid in Haarlem en lid van de 

Provinciale Staten van Noord-Holland, nogal van zich spreken om de manier waarop hij 

anderen voor zijn nogal afwijkende progressieve opvattingen trachtte te winnen. 

Salvador, 'Jonkheer Salvador' om precies te zijn, stond te boek als een politiek agitator. 

Een paar maal had hij gevangen gezeten, omdat beledigende uitlatingen van hem tot 

aanklachten wegens smaad geleid hadden. Het was dus niet onbegrijpelijk, dat de bur-

TRêCMT 

Spotprent op de Aprilbeweging (1853). Het blad Lucifer in het slijk (links onderaan). Thorbecke is als tor afgebeeld. Stichting 

Corpsmuseum en Archieven van het Utrechtsch Studenten Corps, Collectie Prenten. 
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gemeester van Utrecht - N.P.J. Kien - geen toestemming wilde geven voor een bijeen

komst op 3 juni 1853, waar hij zou spreken. Hij mocht echter wel in De Bilt een toespraak 

houden. In de namiddag van 4 juni trad hij daarop. "8 Plaats en tijd van zijn aanwezig

heid waren bekend, zodat Salvador zijn ideeën op een veelkoppig publiek kon loslaten. 

Volgens Lucifer was 'schier de geheele akademische jeugd' naar De Bilt getogen om 

hem te horen. Hij riep kennelijk bij de studenten nieuwsgierigheid op. In het verslag 

van Lucifer heet het, dat Salvador tamelijk gematigd overkwam. Zijn voorzichtigheid 

zou te maken hebben gehad met de aanwezigheid van studenten van Vreede onder het 

publiek. Hij wilde die kennelijk niet te veel provoceren. Deze opmerking onderstreept 

het vanzelfsprekende feit, dat Utrecht ook conservatieve studenten telde. Een poging 

van Salvador om ook nog op een besloten bijeenkomst in de sociëteit PHRM te spreken 

mislukte, doordat de senaat zijn verzoek hiertoe afwees. '"Vanwege een advertentie in 

het Algemeen Handelsblad, waarin Salvador het had doen voorkomen, alsof de meer

derheid van de Utrechtse studenten in De Bilt zijn kant gekozen had, kwam deze figuur 

op een algemene corpsvergadering op 15 juni ter sprake, nadat al eerder de brief van 

hem waarin hij vroeg op PHRM te mogen spreken op zo'n vergadering aan de orde was 

geweest. De rector zei, dat het verstandig, 'waardig', zou zijn om Salvador te negeren. 

Diens rede in De Bilt was geen zaak van het corps.,2" 

Toen koning Willem III september 1853 Utrecht bezocht, weidde Mulder in een rectorale 

begroetingsrede uit over de band tussen Oranje en het Nederlandse volk. Hij kreeg van 

de koning het commandeurschap in de Luxemburgse orde van de Eikenkroon 'met de 

ster', maar niet de reactie, waarop hij waarschijnlijk in zijn hart gehoopt had. Willem III 

hield zich bij deze gelegenheid nauwgezet aan de regels, die het constitutionele 

koningschap hem oplegde. Iedereen deed zijn best om van 's konings bezoek aan de 

Utrechtse universiteit iets bijzonders te maken. De koning kon zich verheugen over 

allerlei blijken van Oranjegezindheid bij de Utrechtse studenten. In niets lieten zij mer

ken, dat zij het met de conservatieve opvattingen van mannen als Mulder en Vreede op 

politiek gebied eens waren.,21 Dit waren zij veelal dan ook niet. Het politieke debat in 

Nederland, gelijk het hen dagelijks via de dagbladen bereikte, gaf intussen weinig 

reden meer om voor een terugdraaien van de klok in conservatieve richting te vrezen of 

daarop te hopen. De studenten maakten een koninklijk werkbezoek mee, zoals er in 

Nederland nog talloze koninklijke werkbezoeken zouden komen. Niet een gebeurtenis 

al met al, die op een contra-revolutie had kunnen uitlopen, zoals toen met een volledi

ge miskenning van de intussen gestabiliseerde politieke situatie wel gedacht is. '21 

Telegram naar Garibaldi 

Een op 6 december 1862 door de Italiaanse vrijheidsheld Garibaldi aan de senaat van 

het Utrechtsch Studenten Corps geschreven brief is het meest bekende bewijs voor de 

politieke betrokkenheid en progressiviteit bij de Utrechtse studenten van de negen-
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tiende eeuw. m In dat jaar 1862 zond de Senatus Veteranorum namelijk een telegram 

naar Garibaldi om deze op de hoogte te stellen van de sympathie van het Utrechtsch 

Studenten Corps voor hem en voor het Italiaanse volk en de beste wensen te doen toe

komen. Garibaldi was in i860 in Sicilië geland en had meteen legermachtvan aanvan

kelijk nauwelijks meer dan duizend man dat eiland en Zuid-ltalië veroverd op de vanuit 

Napels regerende Bourbons om zijn droom van de Italiaanse eenheid nog weer verder 

in vervulling te doen gaan. Garibaldi had het telegram kennelijk op prijs gesteld en de 

senaat daarom later in het jaar 1862 vanuit Pisa een dankbetuiging gestuurd. In zijn 

brief bracht hij de strijd van het Nederlandse volk tegen Filips II en Lodewijk XVI in her

innering. Dat de Nederlanders zich daardoor verzekerd hadden van de vrijheid zowel in 

burgerlijk als godsdienstig opzicht ervoer hij voor zichzelf en het Italiaanse volk als een 

troostrijke stimulans. Uiteraard werd de brief als bijlage in de Almanak voor 1863 opge

nomen. 124 Door Garibaldi's toedoen is er in 1864 een Italiaans parlementslid naar 

Utrecht gekomen om meer over de Utrechtse universiteit en haar studenten te weten 

te komen. Deze nodigde de senaat uit voor een diner en werd zelf op PHRM ontvangen. 

De brief van Garibaldi staat als bewijs voorde progressieve instelling van de Utrechtse 

studenten halverwege de negentiende eeuw bepaald niet op zichzelf. In de jaren 1848-

1853 heerste er reeds een progressieve sfeer in de Utrechtse studentenwereld. Het 

enthousiasme voor de liberale grondwet van 1848 en de afzijdige houding ten opzichte 

van de Aprilbeweging in 1853 vormen hiervan de niet mis te duiden tekenen. 
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