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De negentiende eeuw was een eeuw van tijdschriftenlezers. Het spreekt 

dus bijna vanzelf, dat er een studentenpers ontstond. Toch duurde het 

tot halverwege de jaren zestig, voor studententijdschriften zich blijvend 

konden handhaven. Pas toen slaagden hun redacties erin bijtijds ver

vangers te vinden en was de interesse groot genoeg. Tijdens de vooraf

gaande decennia haalden de studentenbladen met moeite een levens

duur van twee, drie jaargangen, niettegenstaande het feit dat enkele 

ervan een bijzonder hoge kwaliteit bezaten. Utrechtse redacties waren 

I de drijvende kracht achter de vroege 
M. (Frits) Broeyer ging in 1956 te Utrecht theologie 

en geschiedenis studeren. Na het behalen van Zijn periodieken. 

doctoraal kreeg hij een medewerkersplaats bij de , n l g 6 4 w e f d d e Vox Studiosorum 

theologische faculteit van de Universiteit Utrecht. 

Broeyer verliet deze in januari 2004 als hoofddocent, opgericht, een blad dat nog steeds 

Het merendeel van Broeyers publicaties ligt op het b e s t a a t U h 1 8 ? 6 d a t e e f t d e e e r s t e 

gebied van de kerkgeschiedenis. Na zijn promotie op 

een zestiende-eeuws theoloog heeft hij zich steeds v a n d e tientallen M/Wr^-jaargan-

beziggehouden met onderwerpen uit latere periodes, g e n H e t w a s e e n w e e k b l a d ) e v e n a l s 

waaronder menigmaal de negentiende eeuw. ., 

I de Vox inmiddels. De geschiedenis 

van het studentenleven in het laatste deel van de negentiende eeuw valt 

dan ook op de voet te volgen. Wat Utrecht betreft is het interessant om 

te zien, hoe het Utrechtsch Studentencorps ondanks de mogelijkheden 

die het bood langzamerhand zijn alleenrechten verloor. Geldgebrek en 

bezwaren tegen de groenttijd leidden er toe, dat meer en meer aanko

mende studenten geen lid werden. Misschien wel de belangrijkste 

negentiende-eeuwse ontwikkeling was de komst van meisjes naar de 

universiteit. In 1899 stichtten zij een eigen vereniging. 
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Inleiding 

Aan een universiteit zijn niet alleen professoren verbonden. Studenten vormen een 

onmisbaar deel van de academische gemeenschap. Het studentenleven in vroeger tijd 

verdient daarom aandacht van historici. ' Het leveren van een breed opgezet overzicht, 

gewijd aan het Utrechtse aandeel in de Nederlandse studentenpers, is het doel van dit 

artikel.2 De jaren 1825 en 1900 zijn als begrenzing gekozen. De redacteuren van de stu

dentenbladen in de negentiende eeuw begonnen in feite met iets totaal nieuws. In de 

achttiende eeuw was er weliswaar al een start geweest, maar die had een zeer aarze

lend verloop. De studenten moesten de vereisten, waaraan een goed lopende periodiek 

diende te voldoen, nog ontdekken. In de negentiende eeuw hebben zij dit met veel val

len en opstaan gedaan. Aldus ontwikkelde het studentenblad zich tot een niet meer te 

elimineren communicatiemiddel in de universiteitssteden. 

De geschiedenis van de Utrechtse studentenpers in de negentiende eeuw valt in vijf 

perioden te verdelen.3 De eerste periode loopt van 1825 tot 1848. Tijdens die jaren heeft 

een groot aantal studentenbladen het licht gezien, die echter stuk voor stuk slechts 

heel kort bestaan hebben. Er zijn jaren bij, waarin zelfs geen enkel blad functioneerde. 

Zo ontbreekt een studentenperiodiek in 1848, terwijl dat jaar voor Utrecht juist zo inte

ressant is vanwege het opmerkelijke enthousiasme bij de studenten voor de grond

wetsherzieningvan 1848.' 

Een tweede periode reikt van 1849 tot 1863. In deze jaren kregen abonnees vanaf het 

begin tot en met 1854, een korte onderbreking daargelaten, bijna wekelijks een nieuw 

nummer van een studentenblad onder ogen. Daarna stokte de productie. 

De volgende periode van 1864 tot 1874 begint met de uitgave van het nog altijd 

bestaande blad Vox Studiosorum. De behoefte aan een eigen studentenpers blijkt dan 

eindelijk een definitief karakter te hebben gekregen. De Vox krijgt zelfs in 1871 concur

rentie van het frequenter verschijnende Studenten Weekblad, dat zich onderscheidde 

door zich sterk op de actualiteit te richten. 

De formule van de actualiteit won en bepaalt de vierde periode van 1875 tot 1892. De 

gefuseerde editie van beide bovengenoemde tijdschriften, Studenten Weekblad Vox 

Studiosorum, wierp zich op een wekelijkse verslaggeving over het gebeuren in de voor

bije dagen. Bij het in 1876 opgerichte Algemeen Nederlandsche Studenten-W eekblad 

Minerva ligt het al niet anders. Vanzelfsprekend probeerden de achtereenvolgende 

redacties van de Vox en Minerva door artikelen van wat meer beschouwende aard 

karakter te geven aan de onder hun verantwoordelijkheid verschijnende nummers. 

De vijfde en afsluitende periode van 1893 tot 1900 wordt gekenmerkt door de omme

zwaai, die de studentenbladen maken van landelijke naar lokale organen. De Vox 

Studiosorum raakte in 1892 haar Leidse redacteuren kwijt en maakte in 1893 een her

start met een uitsluitend Utrechtse redactie, zij het dat enkele correspondenten elders 

nog wel kopij leverden. De opening van het Universiteitsgebouw aan het Domplein in 

1894 en de aanvang van de bouw van de studentensociëteit PHRM (Placet Hic 
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Requiescere Musis) aan het Janskerkhof eind jaren negentig tonen, met hoewel vertrou

wen Utrecht de twintigste eeuw naderde. 

m/mmmmmmÊBÊÊmm 

> 

d 
i 

V 

•v. | 

< i ü t 
* ft H 

f: 

V. i I 

; ( ) ' > ! ) $5 ®£ . ' i 6 ' ) 

F EESTBLAD 

tlitrçeçiwn kit k Gontmiss« Va wsicrinijopif? 

Gonzetnnarfcü 

11 
] if 

Prijs f0,10. Uffiri^kûr hij,]Cyanfersen.GonzmiMrkf. 
De bevolking van Utrecht leefde mee, wanneer de universiteit een lustrum vierde, en dat niet alleen vanwege 
de economische voordelen die de stad aan haar academie ontleende. Ganzenmarkt versierd ter gelegenheid 
van het 250-jarig bestaan van de Utrechtse universiteit in 1886. HUA, Coll.Beeldmateriaal. 
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De jaargangen van de bladen bieden samen een gigantische hoeveelheid tekst, zodat er 

noodgedwongen keuzes in de te behandelen themata gemaakt moesten worden. Het ver

enigingsleven, de culturele belangstelling, de activiteiten ten behoeve van de burgerij en 

de persoonlijke besognes waarmee een student te krijgen kon krijgen, zijn de voornaamste. 

Het aantal studenten in de negentiende eeuw was nog klein. In Utrecht waren het er 

aan het begin van de besproken periode 393, aan het einde 939.5 Hoewel zij een veel 

geringer percentage van de bevolking van Utrecht uitmaakten dan tegenwoordig 

vormden zij een opvallende categorie van stadsbewoners. Het verschil in sociale achter

grond was hiervan een gewichtige oorzaak. Relatief veel studenten kwamen voort uit 

een rijk milieu en konden zich dingen permitteren, waarvan de gewone burgers niet 

droomden. Het Utrecht van de negentiende eeuw was een rustige stad, waar met name 

studenten leven in de brouwerij brachten. De vraag dringt zich op, of de toenmalige 

studenten zich iets aantrokken van hun omgeving. Realiseerden zij zich wel, hoe hard 

mensen voor een schraal loon moesten werken om hun gezin te kunnen onderhouden 

en aan wat voor een ellende die ten prooi vielen, als zij het ongeluk hadden ernstig ziek 

te worden? Dankzij het geld van hun ouders konden studenten een veilig heenkomen 

zoeken, als bijvoorbeeld een cholera-epidemie Utrecht teisterde. Hebben de negentien-

de-eeuwse studenten beseft, dat de fikse bedragen kostende genoegens wel eens aan

stootgevend konden overkomen? Het bij voorbaat te geven antwoord luidt dat de stu

denten vooral alleen in hun eigen wereldje geïnteresseerd waren. Zij en hun minder 

bedeelde stadgenoten accepteerden over het algemeen de maatschappij zoals die was. 

De uitzonderingen hebben des te meer recht op respect. 

Utrecht telde in vergelijking met andere Nederlandse universiteitssteden een relatief 

grote groep studenten, die minder welvarend was: de studenten in de theologie. De 

theologen kwamen vaak uit bescheiden milieus en hadden uit roeping een studie geko

zen, die hun vanzelf het bewustzijn gaf dat men niet alleen voor zichzelf leefde. In 1831 

studeerde zelfs de meerderheid van de Utrechtse studenten theologie. De studenten in 

de theologie riepen toen een eigen bestuur in het leven, de Senatus Theologorum, 

tegenover de sinds 1814 bestaande Senatus Veteranorum van de overige studenten. Dat 

wijst op een ontevredenheid over de gangbare studentenmentaliteit, die niet ver

bloemd kan worden door het feit dat de in 1816 opgerichte sociëteit PHRM gemeen

schappelijk was. In 1848 fuseerden de beide senaten, maar dit betekent niet dat de 

theologen gedurende het verdere verloop van de negentiende eeuw steeds een goede 

verstandhouding met de rest van de studenten hadden. 

1825-1827 

Een fraaie start 

'Heb medelijden met de Faam!', zo luiden de woorden, waarmee het oudste Utrechtse 
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D L Titelblad eerste jaargang De Gekortwiekte Faam. Utrecht, UB. 
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studententijdschrift zijn eerste nummer begon. " 

Een gevoel van deernis komt bij het lezen ervan 

echter bepaald niet boven. De Gekortwiekte Faam. 

Utrechtsch Akademieblad is een buitengewoon 

leesbaar blad. In latere tijd werd het nauwelijks 

overtroffen. De Gekortwiekte Faam werd gelan

ceerd omstreeks dezelfde tijd, dat ook de eerste 

Utrechtse studenten-almanakken verschenen. De 

vroegste Utrechtsche Studenten Almanak draagt 

het jaartal 1823; het eerste nummer van De 

Gekortwiekte Faam verscheen in 1825. Kennelijk 

ontstond de behoefte om informatie te versprei

den en eigen gevoelens en inzichten op schrift te 

stellen. In verscheidene opzichten doet De 

Gekortwiekte Faam trouwens denken aan de oud

ste almanakken. De afleveringen bevatten gege

vens over de gang van zaken aan de universiteit en 

verslagen. Maar er staan ook gedichten in en spot

tende artikelen over het academieleven. 

Het behoeft geen betoog, dat het starten van zo'n nieuw soort tijdschrift de nodige 

moed vereiste. Zou er voldoende belangstelling zijn om het experiment niet op een 

debacle te laten uitlopen? Die vraag zal niet alleen de redactie, maar ook de uitgever 

zichzelf hebben gesteld. Waarschijnlijk is onzekerheid over het welslagen de reden 

geweest, dat de Utrechtse studenten die de redactie vormden zich tot een Amsterdam

se uitgever wendden. De Gekortwiekte Faam werd in Amsterdam gedrukt bij J.P. van 

Kesteren. Bij de distributie was wel een Utrechts bedrijf betrokken, dat van N. van der 

Monde. Een lang leven was De Gekortwiekte Faam niet beschoren. Bij voorbaat stond al 

vast dat de verschijning op onregelmatige tijden zou plaats vinden. Na twee jaar kwam 

het einde. Het blad vermeldt de namen van de redactieleden niet, maar deze zijn over

geleverd: H.H.J. Hora Siccama, P.N. Arntzenius en H.H. Star Numan. 

De keuze van het Faam in de titel lag in de jaren twintig van de negentiende eeuw voor 

de hand. De hoogleraren waren toentertijd verplicht hun colleges in het Latijn te geven. 

Toehoorders dienden daarop voorbereid te zijn via een grondige kennismaking met de 

klassieke cultuur. Daardoor bezat de Romeinse godin Fama, die zich met het versprei

den van geruchten bezighield, een naam om bijna vanzelf gebruik van te maken. Het 

gekortwiekte van de Utrechtse Faam werd in het eerste nummer uitgelegd als een zaak 

van actieradius. Normaal vloog de Faam hoog en nam zij waar, wat overal in de wereld 

gebeurde. De gedeeltelijk afgeknipte vleugels beperkten haar zicht echter tot het 
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Utrechtse gebeuren. Daar het zo moeilijk was met haar bazuin boven het geraas van de 

'brommende professoren, zingende studenten, vloekende militairen en schaterende 

meisjes' in Utrecht uit te komen, had zij samen met vrienden besloten zich voor de be

richtgeving van de drukpers te bedienen. Om problemen te vermijden hadden zij 

tevens besloten zich niet met godsdienstige en politieke kwesties in te laten.7 

De Gekortwiekte Faam publiceerde onder meer een aantal dialogen tussen twee stu

denten met de kordaat klinkende namen Lans en Wels. In het tweede nummer legden 

beiden al een beetje hun bedoeling bloot. Wels stelde namelijk, dat zij vanwege hun 

jeugdigheid maar beter niet over professoren konden oordelen. Als zij dit toch deden, 

zou hun gedrag overkomen als gebrek aan eerbied. Lans is het daar geheel mee oneens. 

Zij kregen immers les van de professoren in het 'oordeelen'.8 Hoogleraren werden in de 

Gekortwiekte Faam nogal eens op de hak genomen en dus ook de verplichte theevisites, 

die studenten geacht werden bij hen af te leggen. Lans en Wels laten de lezer een keer 

zo'n theevisite meemaken. De conversatie gaat gepaard met vele en langdurige stiltes. 

Een van de eerste stiltes wordt doorbroken door de volgende opmerking van een uiterst 

zenuwachtige student: 'Het is vandaag nogal mooi weer geweest, Professor.' Op diens 

reactie 'Hebt gij nogal gewandeld?', komt dan tot kennelijke ergernis van Lars en Wels 

als antwoord: 'Neen, Professor. Ik ben op uw kollegie geweest'. ' 

In de keuze van de onderwerpen loopt De Gekortwiekte Faam vooruit op de studenten-

pers later in de negentiende eeuw. Daarin wordt een soortgelijke voorkeur aan de dag 

gelegd. Zo is er heel veel aandacht voor nieuw uitgekomen studentenalmanakken. Zij 

krijgen een uitvoerige recensie. Ook andere voor studenten interessante publicaties 

worden becommentarieerd. Een sprekend voorbeeld hiervan is een bijdrage over de in 

1826 verschenen Academische Idyllen van Jacob van Lennep. Muziek- en toneeluitvoe

ringen in Utrecht mochten zich eveneens in de belangstelling van de redactie van De 

Gekortwiekte Faam verheugen. De Hollandsche Opera bracht Rossini's Barbier van 

Sevilëi, terwijl Utrecht tevens op een optreden van de in die tijd beroemde toneelspeler 

Andries Snoek onthaald werd. Ook tegenwoordig vindt jaarlijks een herdenking van de 

stichting van de Universiteit plaats, de dies. Van de diës-viering in 1826 is in De Gekort

wiekte Faam een beschrijving te vinden. Een naderhand menigmaal aangehaald verslag 

is dat over een treffen tussen studenten en de stedelijke schutterij in oktober 1825, 

waarbij enkele gewonden vielen.10 

De kennismakingstijd van de studentenverenigingen heeft zich nooit in de sympathie 

van de buitenwacht mogen verheugen. Ook in de studentenwereld zelf zijn er altijd kri

tische geluiden te horen geweest over de wijze, waarop nieuwe generaties studenten 

binnengehaald werden. Al in het derde nummer van De Gekortwiekte Faam staat een 

artikel over de groentijd, kennelijk bedoeld om begrip te wekken bij mensen die dit 

begrip misten. Het draagt de titel 'Een kleine verhandeling over het groenwezen'. Het 

stuk begint meteen verwijzing naar jongelieden, die een handwerk gingen leren, of bij

voorbeeld matroos werden. Altijd ondervonden de nieuwelingen plagerijen om hen het 
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in de nieuwe omgeving passende gedrag aan te leren. Logischerwijs gebeurde aan de 

universiteit hetzelfde. Natuurlijk vielen nu en dan gedragingen van de ouderejaars te 

laken. Maar er moest ook gedacht worden aan de juist aangekomen studenten. Vaak 

waren zij verblind door trots op hun status en was het derhalve uiterst nuttig, dat de 

oudere studenten zich met hen bemoeiden en hen niet links lieten liggen. Lans voegde 

enige'Leeslesjes voor groenen'toe, zoals: 'Zet in conversatie met studenten een beden

kelijk gezigt; twijfel of eene pijp eene pijp is'; zwijg over alles wat 'gij niet weet en gij' 

gaat spoedig door voor 'knap.' ' 

Rijmen 

Vanwege het ontbreken van opvolgers voor de zittende redactieleden ging De 

Gekortwiekte Faam in 1827 ter ziele. Het duurde tot 1834, voor er weer een periodiek 

voor de Utrechtse studenten tot stand kwam. De kwaliteit van dit nieuwe tijdschrift, De 

Faam geheten, laat zien, hoe moeilijk het geweest moet zijn om studenten te vinden 

die in de voetsporen konden treden van de redacteuren van De Gekortwiekte Faam. De 

Faam haalde niet bij zijn voorganger. De langdradige, veertien pagina's lange inleiding 

over de opzet is onthullend: een poging om de figuur van de godin Fama enig leven in 

te blazen mislukt totaal. De Faam - die te Utrecht bij J.C. van der Mijne werd uitgegeven 

- kwam niet verder dan vier nummers. In het laatste werd in de nagebootste taal van 

de zeventiende eeuw de dies van de universiteit in 1834 beschreven.1J In hetzelfde jaar 

beleefde ook de Utrechtsche Academische Recensent een kortstondige loopbaan. De 

Academische Recensent concentreerde zich op het beoordelen van wat De Faam aan 

artikelen uitbracht. 

De eveneens in 1834 door Van der Monde uitgebrachte Utrechtsche Akademie 

Tafereelen zijn daarentegen wel interessant. Dit blad staakte net als De Faam de strijd 

om het bestaan na vier afleveringen, maar de beschrijving van een dag op de studen

tensociëteit PHRM bereikt een beslist lezenswaar

dig niveau. Alle teksten in de Akademie Tafereelen 

gingen op rijm. De sfeertekening in het stuk 'Placet 

hie requiescere Musis' begon zo: 

'Van waar die lange sleep studenten op de straat 

Met pijpen in den mond en overluid gepraat?' 

Het antwoord was, dat zij zich naar 'het Koffijhuis 

van Klanck' begaven, het café op het toen 

Munsterkerkhof geheten Domplein, waar PHRM in 

Het plaatje met de studerende student op de Stichtsche School-
prent toont een jongeman, die uiteindelijk beseft dat het met 
het 'lorren' een keer afgelopen moet zijn. Kopieën van de 
Stichtsche School-prent waren als uitvouwplaat achterin de 
Utrechtsche Studenten-Almanak voor 1835 opgenomen. HUA, 
Coll. Beeldmateriaal. 
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1834 gevestigd was. Kennelijk had de leestafel aldaar een belangrijke functie, want de 

studenten probeerden het Handelsblad te bemachtigen ten einde 'het lot van 't land te 

raden' of juist te zoeken 'in Utrechts blad een keur van ongelukken'. Daarbij komt ook 

nog een politieke voorkeur aan het licht blijkens de regels: 

'Veel anderen vallen aan op liberale bladen, 

Om zich met Fransch vernuft de hoofden vol te laden.' 

Het hoeft dan ook geen verbazing te wekken, dat bij tijd en wijle een van de aanwezi

gen ontevredenheid over het regeringsbeleid uitte: 

'En geeft bedektelijk en zediglijk te kennen, 

Stond hij aan 't roer van staat, hij zou het anders mennen.' 

Maar er werd door de studenten van 1834 niet alleen over het laatste nieuws en met 

name de politiek gesproken. Zij maakten zich druk over legio andere onderwerpen: 

'Dees spreekt van Cicero, die van zijn nieuwen wagen, 

Die van Jufvrouw van X., die van de donkre dagen.' " 

Er gebeurde natuurlijk meer op een studentensociëteit dan praten alleen. Met name 

het biljartspel moet een geliefkoos tijdverdrijf geweest zijn, als de vele regels in aan

merking genomen worden die hieraan worden gewijd. En dan was er nog de drank. Met 

de 'kelken nectar' kwam, naar aan te nemen valt, de eigenaar van het koffiehuis, C.J. 

Klanck aan zijn trekken. 

Een volgend tijdschrift mocht op een wat langere periode van verschijnen bogen: 

Minerva. Tijdschrift voor Studenten verscheen in de jaren 1835-1836. Terwijl de eerder 

besproken bladen stuk voor stuk een Utrechtse achtergrond hadden, was Minerva 

Leids. Wel hebben Utrechtse studenten eraan meegewerkt. Minerva omvatte twee 

afdelingen, de afdeling Akademische berigten en boekbeschouwingen en de afdeling 

Mengelwerk. In zijn opzet doet het dus sterk denken aan almanakken. In de 

Akademische berigten werden onder meer de complete roosters van de diverse 

Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs gepubliceerd. Met name zal het 

'Akademienieuws' uit binnen- en buitenland met mededelingen over benoemingen en 

wat dies meer zij aantrekkelijk gevonden zijn. Zo hadden blijkens de lijst van intekena

ren twee Utrechtse curatoren een abonnement. Onder de schrijvers van de afdeling 

Mengelwerk bevinden zich de illustere Leidenaren Nicolaas Beets en Johannes 

Kneppelhout (Klikspaan). Van Utrechtse zijde handelden bijdragen over de geschiede

nis van de universiteit en de viering van het tweehonderdjarig bestaan in 1836. " 

De van 1838 tot 1841 bij C. van der Post Jr. uitgegeven Utrechtse periodiek Gedenkschrif

ten van eenen student hield het relatief een flinke tijd vol. De titel van het blad doet 

enigszins merkwaardig aan, maar valt te verklaren als een nieuwe poging om een stu

dentenblad van een originele vorm te voorzien. Bovendien verraadt de naam meteen, 

dat het in de verste verte de pretenties van Minerva niet had. Aardig zijn de schetsjes 

'Academische Typen', bijvoorbeeld dat over de 'Adspirant-Professor'. Op school trad dit 

type nog niet zo op de voorgrond, behalve daarmee dat hij zijn gedichten in het Latijn 
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schreef, terwijl zijn medeleerlingen het in het Nederlands deden. Als student viel hij 

echter wel sterk op, want hij placht bij de colleges op de voorste bank te zitten, de dic

taten van de hoogleraren uit het hoofd te kennen en hun theebijeenkomsten nimmer 

te verzuimen. Normaliter ontging hem het professoraat. Maar voor het geval dat had 

hij al vast een inaugurele rede geschreven. Ook de groentijd kwam in de Gedenkschrif

ten ter sprake: 'Er is voorwaar geene zaak, waarvan ten huidigen dage de nieuwspapie

ren zoo veel gewagen ....'15 

Er is nog een tijdschrift in de vroege periode het vermelden meer dan waard: Braga. Net 

als De Gekortwiekte Faam wordt Braga vermeld in overzichten van de letterkunde van 

de negentiende eeuw. Braga doet als blad vooral merkwaardig aan, omdat alles wat 

hierin gepubliceerd werd op rijm is. Ditzelfde gold weliswaar voor de Utrechtsche 

Akademie Tafereelen, maar de hoeveelheid dichtwerk in Braga heeft een onvergelijk

baar veel grotere omvang. Het blad geeft nergens de namen van de redacteurs aan. 

Dankzij de literaire reputatie van Braga zijn ze echter aan de vergetelheid ontrukt. De 

later als dominee-dichter bekend geworden J.J.L. ten Kate, en J.G. de Hoop Scheffer 

richtten Braga op. Bij hun redactionele werkzaamheden genoten zij de hulp van A. 

Winkler Prins, die doopsgezind predikant was en later het initiatief tot de naar hem 

genoemde encyclopedie zou nemen. Dat Ten Kate er wat in zag om een dergelijk curi

eus - naar de Noorse god van de dichtkunst vernoemd - blad uit te geven, hoeft niet te 

verbazen. Hij dacht ongeveer op rijm. Frederik van Eeden zou zijn poëzie in 1885 in 

Grassprietjes blijvend belachelijk maken. Maar een student-dichter valt natuurlijk min

der kwalijk te nemen. Ten Kate had trouwens een soortgelijke bedoeling als Van Eeden. 

Hij wilde met Braga de poëzie van zijn eigen tijd aan de kaak stellen door deze te paro-

Aankomst van de stoet, die zich in 1836 voor de herdenking van het 200-jarig bestaan van de Utrechtse univer
siteit naar het Munsterkerkhof (Domplein) begaf. HUA, Coll. Beeldmateriaal. 
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dieren. Uit de inhoud valt Braga's status als studententijdschrift nauwelijks op te 

maken. De gedichten handelen over onderwerpen, waarover niet-studenten op dezelf

de manier zouden schrijven. De aan 'kusjens' gewijde aandacht in de diverse rijmelarij

en leidt overigens wel tot de conclusie, dat met name de zo romantische gestemde poë

ten in de studentenalmanakken op de korrel genomen werden. En waarom zouden dan 

ook de auteurs van Braga geen studenten zijn? Om een idee te geven van de inhoud 

van Braga volgen hier enkele voorbeelden, waarbij speciaal op de relatie met Utrecht 

als universiteitsstad gelet is. In de negentiende eeuw is er ettelijke malen sprake van 

geweest, dat de universiteit van Utrecht aan bezuinigingsmaatregelen van de regering 

ten offer zou vallen. ''' Ook in 1843 was dit het geval. Braga bevat een gedicht 'Bij de her

haalde geruchten omtrent de opheffing van de Akademie te Utrecht', met onder meer 

de regels: 

"t Is 't hoogste goed, de vrijheid van geweten, 

Bij al den druk der tijden nooit vergeten, 

t' Is 't Hoogere onderwijs, met zorg gekweekt 

Dat Nêerland bij de nagebuur deed eeren, 

Bescherm o God! dit pand van onze Vaderen, 

Behoed het voor de listen van verraderen, 

En spaar het tot verlichting van ons kroost.'v 

Dan is er het cynisch gedicht 'Vaderlijke raadgeving in de XIXe eeuw', bedoeld voor een 

zoon die gaat studeren: 

'Heb vrinden maar één vrind dat nooit, 

Vrinden geeft gemak -

Terwijl men zich voor één vergooit; 

Och Heer! Ik ken dat zwak. 

"t Komt alles, voor wie 't wel bevroedt 

Op één beginsel an: 

"Dwing wien ge kunt, kruip waar ge moet: 

Eerst slaaf-en dan Tyran.',s 

In een rubriek 'Verbeeldingspoëzie' komt een gedicht voor, geheten 'Minnelied van een 

Professor', dat de vraag oproept of de erin beschreven gevoelens inderdaad aan hoogle

raren toegeschreven werden of nu juist helemaal niet: 

'Heel mijn ziel is blijven hangen 

Aan de roosjes op uw wangen, 

Aan uw alderliefst profil! 
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Eenen enkle kus te drukken 

Op uw lieven rozemond 

(Of ik nu een rijmwoord vond!) 

In deez zomeravondstond!' " 

In 1844 hield ook Braga op te bestaan. 

1848-1863 

De krant als model 

Het volgende studentenblad liet niet lang op zich wachten. In 1849 kwam het eerste 

nummer van het Universiteits-blad voor Nederland van de pers. Een groter verschil dan 

dat tussen Braga en het Universiteits-blad voor Nederland valt nauwelijks te bedenken. 

Waarschijnlijk onder indruk van de politieke vernieuwing in Nederland ten gevolge van 

de grondwetswijziging in 1848 en de ontwikkelingen op wetgevend gebied, die vanaf 

dat moment te verwachten waren, was de studentenwereld rijp voor een totaal ander 

soort orgaan. Zoals de naam al verraadt waren dagbladen het model, dat men voor 

ogen had. Het formaat van het Universiteits-blad was daar meteen al op geënt. De stu

denten die het opensloegen dienden hun armen te spreiden. Inhoudelijk had het 

Universiteits-blad een op 'nieuws' gericht karakter. Natuurlijk kon er van een dagelijks 

verschijnende krant geen sprake zijn, maar met het voornemen een weekeditie te gaan 

uitbrengen legde de redactie de nodige durf aan de dag. Om nog te zwijgen over de ver

antwoordelijkheid, die het zorgen voor een aanzienlijk volume aan tekst elke week met 

zich bracht. Het Universiteits-blad was voor alle steden met instellingen voor Hoger 

Onderwijs bedoeld, vandaar dat er te Leiden, Groningen, Utrecht, Amsterdam en 

Deventer redacties functioneerden. De krant werd in Utrecht gedrukt, en wel onder ver

antwoordelijkheid van de uitgever J. de Kruijff bij J. van Boekhoven. 

In het eerste nummer van het Universiteits-blad de dato 5 maart 1849 diende de 

Utrechtse redactie zichzelf aan als hoofdredactie. In het volgende nummer, van 12 

maart gaf zij aan deze betiteling een andere betekenis dan de gebruikelijke. De 

Utrechtse redactie stond niet boven de overige redacties, luidde het in een verklaring, 

en bezat evenmin meer rechten. Omdat Utrecht midden in het land lag, was die stad 

echter het geschiktst om correspondentie naar toe te sturen en de distributie van het 

Universiteits-blad te regelen. 

De Utrechtse redactie ging in het eerste nummer in op de plannen rond het 

Universiteits-blad voor Nederland. De studentenwereld had eigen belangen en een 

wijze van zien die afweek van de algemene visie. Daarom was er behoefte aan een 

eigen orgaan. Studenten hadden de plicht te tonen dat zij niet onmondig waren en 'het 

stelsel van openbaarheid, dat zijn weldadig licht over alles doet opgaan' op de juiste 
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wijze wisten te hanteren. Het opzetten van een studentenblad was geen gril, maar 'een 

noodzakelijk gevolg van de geest der eeuw'. Eerbied voor de mening van anderen en 

vrijheid van denken en spreken vormden een kostbaar goed.2" 

Het spreekt vanzelf, dat in het Universiteits-blad geregeld artikelen over de verwachte 

herziening van het Hoger Onderwijs verschenen. De regering had op 15 januari 1849 een 

staatscommissie in het leven geroepen om een nieuwe wet voor te bereiden. Het rap

port, dat deze commissie na een aantal maanden uitgaf, werd uitvoerig becommenta

rieerd. Hetzelfde gebeurde al eerder met een aantal publicaties, waarmee vooral hoog

leraren de aanbevelingen van de staatscommissie probeerden te beïnvloeden. Het kan 

niet anders, of de redactie van het Universiteits-blad heeft ook zelf hoop in die richting 

gekoesterd. De door een Utrechtse student geschreven artikelenserie 'Vrijmoedig 

woord over Hooger Onderwijs en Universiteiten' en andere stukken over het onderwerp 

konden immers best eens in handen komen van mensen met invloed op het onderwijs

beleid. Zo eindigde een artikel over de verplichting om dissertaties in het Latijn te 

schrijven met de opmerking, dat de schrijver hoopte op aandacht van de Staatscommis

sie voor dit punt. De auteur stond de afschaffing voor van die in het Organiek Besluit 

van 1815 over het Hoger Onderwijs vastgelegde verplichting. Want volgens hem waag

den ook begaafde studenten zich niet aan een promotieonderzoek, omdat zij het Latijn 

onvoldoende beheersten. Een ander bezwaar was, dat een proefschrift in het Latijn veel 

potentiële lezers afschrikte.21 De in het Latijn gegeven colleges waren keer op keer mik

punt van kritiek in het Universiteits-blad voor Nederland. Wel merkte een van de 

Utrechtse auteurs op, dat art. 66 van het Organiek Besluit dispensatie mogelijk maakte 

en dat menig hoogleraar hier met succes een beroep op had gedaan.22 De Utrechtse 

hoogleraar C.W. Opzoomer zorgde in De Hervorming onzer Hoogeschoolen voor goed 

bruikbare brandstof in de discussie over dit onderwerp. In zijn brochure leverde 

Opzoomer kritiek op het feit dat een rector magnificus het collegejaar met een toe

spraak in het Latijn moest openen. Volgens hem was het onbegrijpelijk voor iedereen, 

die het jammerlijk misvormde Latijn bij de opening wel eens aangehoord had, dat in 

het gebruik van deze taal het behoud van alle ware wetenschap gezien werd. In het 

nummer van 3 december 1849 van het Universiteits-blad en enkele volgende afleverin

gen werd het rapport van de staatscommissie besproken.23 Wie zal toen hebben kun

nen bevroeden, dat het nog tot 1876 zou duren voor de vurig begeerde nieuwe wet op 

het Hoger Onderwijs er eindelijk was? 

Het Universiteits-blad hield zich ook bezig met de alledaagse gang van zaken aan de 

academie. In een artikel over de relatie tussen de hoogleraren en de studenten deed 

een Utrechter enkele suggesties ter verbetering aan de hand. Sinds jaar en dag werden 

colleges van elkaar gescheiden door een vijftien minuten durende pauze, het zoge

naamde academisch kwartiertje. Volgens de schrijver zouden de professoren zich gedu

rende die tijd 'vriendschappelijk' met hun toehoorders kunnen onderhouden om zo 

elkaar wat te leren kennen. Verder verdiende het aanbeveling, dat hoogleraren hun 
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betoog nu en dan onderbraken met de vraag, of er onduidelijkheden waren.24 

Een van de kwaliteiten van De Gekortwiekte Faam was de ironische toon in tal van bij

dragen. In de publicaties van Leidse studenten als Johannes Kneppelhout (Klikspaan) en 

Nicolaas Beets valt die manier van zich kritisch uiten eveneens op. In het Universiteits

blad voor Nederland doen de meeste artikelen daarentegen uiterst serieus aan. Het lijkt 

wel of de auteurs benauwd waren, dat zij met een lossere trant van schrijven de zaken 

waarover zij het hadden tekort zouden doen. Een van de uitzonderingen is een ingezon

den brief, waarin de opsteller informeerde of aan een in Gelderland woonachtige cura

tor wel ooit een kennisgeving van zijn benoeming enkele jaren geleden gestuurd was. 

Het nalaten hiervan zou namelijk kunnen verklaren, dat deze 'Edelgrootachtbare Heer' 

nimmer van enige belangstelling voor het academische gebeuren in Utrecht blijk had 

gegeven.2" 

Advertenties had het Universiteits-blad nauwelijks. Studenten rookten toen vaak pijpen 

en sigaren. De Utrechtse sigarenfabrikant G. Ribbius Peletier haakte op hun behoefte in 

met een wel heel curieuze reclametekst. Hij attendeerde de lezers van het Universiteits

blad op een artikeltje over zijn fabriek in De Geneeskundige Courant. Het betrof een 

reactie van de Utrechtse arts HJ. Broers op het gerucht, dat zeer veel sigarenmakers 

aan syfilis en andere besmettelijke ziekten leden. Ribbius Peletier had hem over dit pro

bleem om raad gevraagd. Overeenkomstig diens advies liet hij zijn werknemers gere

geld medisch keuren. Degenen, die 'de heer Pelletier' met hun praatjes probeerden te 

benadelen, waren blijkbaar niet op de hoogte van de veiligheidsmaatregel, aldus de 

advertentie.26 

Nu kwam een verkeerde levensstijl natuurlijk niet alleen in de arbeidende klasse voor. 

Ook op de levenswijze van studenten viel wel het nodige aan te merken. In zijn verhan

deling De Hervorming onzer Hoogescholen had Opzoomer een negatief oordeel over de 

studentenwereld geveld: 'Er wordt slecht gestudeerd en er wordt slecht geleefd'. Een 

artikel in het Universiteits-blad ging afwijzend op deze scherpe uitspraak i n . r Er waren 

stellig studenten, waarvoor Opzoomers kenschetsing opging, voor het overgrote 

merendeel gold dat zeker niet. Uiteraard gaf bovenal het thema groentijd een aantal 

malen stof tot kritiekop het toenmalige studentenleven. 

Op 25 februari 1850 verscheen de laatste aflevering van het Universiteits-blad voor 

Nederland. De hoofdredactie uitte in 'Een woord tot afscheid' haar teleurstelling over 

de tegengevallen belangstelling.2" 

Koorders' Lucifer 

Minder dan een maand later was er al weer een nieuw weekblad voor studenten 

beschikbaar, Lucifer. Academische Courant.2' Het eerste nummer dateert van 11 maart 

1850. Lucifer wordt algemeen vooreen van de belangrijkste en in elk geval een van de 

meest opmerkelijke Studentenorganen uit de negentiende eeuw gehouden. De hoge 

waardering heeft duidelijk te maken met de reputatie, die redacteur Daniël Koorders 
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Titelblad eerste jaargang Lucifer. Utrecht, Universiteitsbiblio

theek 
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zich tijdens zijn studententijd verwierf. Hij stu

deerde drie vakken, theologie, rechten en letteren, 

waarvan hij er twee met een promotie afsloot. 

Voor die studieresultaten had hij natuurlijk wel tijd 

nodig. In 1847 kwam Koorders in Utrecht als stu

dent aan, welke hoedanigheid hem kennelijk zo 

beviel dat hij nog in de tweede helft van de jaren 

vijftig een stempel op het Utrechtse studentenle

ven trachtte te drukken. In 1855 bracht hij met een 

motie tegen het financiële jaarverslag de Senaat 

van het Utrechtsch Studentencorps ten val. Die 

actie leidde tot een afscheiding van een deel van 

de corpsleden en de oprichting van een tegenver-

eniging, Mutua Fides. Pas in i860 fuseerde Mutua 

Fides weer met het Corps, waarin Koorders enige 

tijd een senatorschap had bekleed. 

Lucifer. Academische Courant was een zeer kritisch 

tijdschrift. In het openingsartikel, getiteld 'Ons 
T,' u i « saais K , bij 

... ,i.«u<ii,ssi;t.i ,, am* blad, zijn oorsprong en zijne bestemming', recht

vaardigde de redactie haar motieven om Lucifer te 

gaan uitgeven. Eerdere pogingen om een studen-

tenperiodiek in het leven te roepen waren immers alle na meestal korte tijd mislukt. 

Reden van de nieuwe poging was de overtuiging, dat de studentenwereld een orgaan 

nodig had om beter te kunnen functioneren. De redactie wilde slapenden wakker 

schudden en 'de onverschilligen doen ontbranden in belangstelling'. De naam 'Lucifer' 

was gekozen om juist dat laatste oogmerk te beklemtonen.30 Lucifer was een landelijk 

blad. Van de redactie maakten Leidse, Groningse en Utrechtse studenten deel uit. Het is 

lastig, dat de namen van de redactieleden nergens in het blad officieel als zodanig ver

meld worden. Aan de overlevering, dat met name Koorders de drijvende kracht achter 

Lucifer was, hoeft echter niet getwijfeld te worden, ook al staat hij slechts sporadisch 

onder een stuk als auteur vermeld. Het blad werd in eerste instantie te Maarssen bij 

C.H. van Nederhasselt en Zoon uitgegeven. 

Het openingsartikel kondigde aan, dat Lucifer voor een groot deel aan het hoger onder

wijs gewijd zou worden. Die keuze lag voor de hand, omdat een wet hierover toen nog 

nabij leek. Het voornemen hield stand. In het eerste nummer van de tweede jaargang, 

dat op 24 maart 1851 verscheen, publiceerde de redactie opnieuw een verklaring over 

haar ideeën rond Lucifer. Die omvatten om het in haar eigen woorden weer te geven: 

'De belangen van de wetenschap en 't hooger onderwijs te verdedigen: ziedaar de taak 
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die de akademische courant in de eerste plaats is gesteld.' De redactie ging hier nader 

op in. Een zwaarwegend punt was, dat de wetenschap aan de universiteiten tot een 

monopolie van de professoren verworden was. Zij maakten een vrije, onbelemmerde 

ontwikkeling onmogelijk door onder meer de verplichting om colleges te lopen en bij 

hen examens af te leggen. Het 'vermolmde' stelsel van de studiedwang moest opge

ruimd worden. Het was verkeerd om het bestaande te willen behouden, puur omdat 

het nu eenmaal bestond. Hierbij had de redactie, naar zij nadrukkelijk verklaarde, voor

al de gedachte op het oog dat de drie rijksuniversiteiten in Leiden, Groningen en 

Utrecht moesten worden gehandhaafd. Haar ideaal was een samensmelting hiervan 

tot één grote, zeer goede universiteit. " 

Het was stellig niet de eerste keer, dat Lucifer een pleidooi voor samenvoeging van de 

drie toenmalige rijksuniversiteiten voerde. In feite lag het standpunt daarover vanaf de 

start van het blad vast. De staatscommissie, die eind 1849 haar bevindingen over het 

hoger onderwijs publiceerde, was niet eensgezind geweest. Dit had geleid tot het 

besluit van een van de commissieleden om los van het rapport van de meerderheid een 

minderheidrapport uit te brengen. Dat minderheidrapport was van de hand van 

Opzoomer. Voor Koorders, en ongetwijfeld voor de rest van de redactie van Lucifer 

evenzeer, genoot Opzoomer een autoriteit aan wiens mening men maar beter niet kon 

tornen. Volgens deze Utrechtse hoogleraar in de wijsbegeerte zou het wetenschappe

lijk onderwijs zeer profiteren, als er een fusie van de universiteiten en dientengevolge 

een concentratie van de meest capabele docenten zou komen.32 Gezien het geringe 

aantal studenten van toen, gemiddeld zo'n 500 studenten per instelling, doet zijn plan 

zeker achteraf begrijpelijk aan. Voorbeelden van Opzoomers aanzien bij de redactie van 

Lucifer zijn gemakkelijk traceerbaar. In mei 1850 verscheen een artikel met de titel 'De 

eer van Mr. Opzoomer tegen de publieke opinie gehandhaafd'. " In de aflevering van 20 

september 1850 was een verslag van Opzoomers openingscollege opgenomen. Een van 

de loftuitingen luidde: 'Wij eeren den man hoog, die aan onze geestesvorming zijne 

beste krachten wijdt. Aan zijne voeten wenschen wij te zitten, om van hem lessen te 

hooren van wijsheid en deugd.',4 

In navolging van Opzoomer dus pleitte Lucifer keer op keer voor het opgaan van Leiden, 

Groningen en Utrecht in één alomvattende universiteit met de sterkst denkbare staf 

van hoogleraren. Een artikel van begin januari 1851 analyseerde de drijfveren van dege

nen, die voor het behoud van de bestaande situatie pleitten, en de motieven van 'vele 

gematigden', die een fusie voorstonden. Een artikel in juli 1851 bestreed de mening, dat 

concurrentie tussen universiteiten het niveau verhoogde. In december 1852 heette het, 

dat de kwaliteit van een gezamenlijke bibliotheek één van de bijkomende voordelen 

van de samenvoeging zou zi jn." 

Uiteindelijk leidde dit voortdurende hameren op de opheffing van twee universiteiten 

ten behoeve van één grote nationale universiteit tot de ondergang van Lucifer. Tal van 

studenten in Utrecht en Groningen koesterden de vrees, dat hun academie het loodje 
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zou leggen, als het verlangen van Lucifer gehoor vond. Men was blij, dat de meerder

heid van de staatscommissie het handhaven van drie universiteiten voorstond en zelfs 

het schrappen van een van de drie, waarvan rond de jaarwisseling 1849-1850 even spra

ke was, niet meer ter tafel had willen brengen. In Utrecht was daar toen een grote 

bezorgdheid over geweest, in januari 1851 raakte de redactie van Lucifer in botsing met 

de redactie van de Utrechtsche Studenten-Almanak over de fusie-gedachte. Later in het 

jaar volgde een nog ernstiger conflict over de kwestie met de commissie in het Corps, 

die de sociëteit PHRM bestuurde. Omdat de onderwijspolitieke strekking van Lucifer. 

Academische Courant werd afgekeurd, besloot de sociëteitscommissie voorde leestafel 

een abonnement te nemen. Dit klinkt tegenstrijdig, maar was het bepaald niet. Door 

corpsleden in staat te stellen Lucifer op PHRM te raadplegen, hoefden zij het blad niet 

zelf te hebben. Die tactiek werkte. Een aantal maanden later werd in Groningen dezelf

de beslissing genomen. De /.uc/fer-redactie deed het uiterste om het tij te keren, in 

Utrecht bijvoorbeeld door stemmingen tijdens vergaderingen van de sociëteitsleden 

uit te lokken. In juli 1853 verscheen het laatste nummer. Tot het einde toe had de redac

tie haar standpunt over de verbetering van het hoger onderwijs manmoedig volgehou

den. 

Lucifer schreef tevens over typische studentenaangelegenheden, en dus ook over de 
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groentijd. In het nummer van 9 oktober 1850 staat een ingezonden stuk van J.H. 

Gunning Jr., een student die een van de belangrijkste Nederlandse theologen van de 

negentiende eeuw zou worden. Hij bekeek de groentijd vanuit het oogpunt van A., de 

ouderejaarsstudent en vanuit dat van B., de groen. Bij het onderdeel A. in zijn stuk vie

len scherpe bewoordingen als 'zoutelooze aardigheden', 'kwelling van weerlozen', en 

'diefstal van de tijd en zelfstandigheid van de nieuweling'. Bij onderdeel B. gebruikte 

Gunning termen als 'anachronisme', 'nutteloos', en 'schadelijk'.36 Wie gegeven de hou

ding van Koorders in zoveel andere aangelegenheden zou verwachten, dat dit stuk hem 

uit het hart gegrepen was, heeft het mis. Hij had in 1848 in een brochure de groentijd 

verdedigd, toen in dat jaar de discussie hierover hoog opliep37. De rector magnificus B.F. 

Suerman had de groentijd in maart van dat jaar in zijn diës-rede gebrandmerkt als een 

slechte gewoonte uit 'ruwere eeuwen'.38 Op het ingezonden stuk reageerde Koorden in 

het volgende nummer van Lucifer met een door hem ondertekend artikel, getiteld 'Het 

groenwezen', waarin hij Gunning fel attaqueerde. Hij schreef, dat bij aanvallen op de 

groentijd altijd de misbruiken het moesten ontgelden, niet de instelling zelf, 'die door 

haar beginsel en doel boven eiken aanval verheven is'. Nieuw aankomende studenten 

namen vrijwillig aan de groentijd deel. Zij onderwierpen zich zonder daartoe gedwon

gen te zijn aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van een vereniging, waarvan zij 

lid wilden worden. Het was geen 'onrecht', dat ouderejaars groenen afspraken liet 

maken om met hen kennis te maken en hen als het ware te 'examineren'. Net aangeko

men studenten plachten een hoge dunk van zichzelf te hebben. Het werkte vormend, als 

zij zich hun onkunde op velerlei gebied bewust werden. Wel diende de groentijd aange

past te worden aan veranderde omstandigheden. Opmerkelijk is, dat Koorders in wetten 

om zulke verbeteringen in het groenwezen tot stand te brengen, niets zag. Wetten 

waren er slechts vanwege de overtreders. De groentijd kon 'werkelijk een vormings-

school' zijn, als het gedrag van iedereen met het doel ervan in overeenstemming was.39 

Koorders was dus idealistisch over het groenwezen. Over de tijdelijke afschaffing in 

Leiden sprak hij niet, en zodoende evenmin over het ongecontroleerde ondergrondse 

voortbestaan ervan aldaar. Een betere reglementering blijkt in de negentiende eeuw 

het meest werkzame middel geweest te zijn om de telkens weer oplaaiende kritiek op 

de groentijd te ondervangen. ;° 

Bij Opzoomers klacht van enkele jaren terug, dat er aan de Nederlandse universiteiten 

slecht gestudeerd en slecht geleefd werd, sloot Lucifer zich anders dan het 

Universiteitsblad voor Nederland aan. 'Wat is de levenswijze der groote massa? Is het 

niet: laat-opstaan, hoogstens wat collegie houden, sociëteit loopen ... en gaan slapen?' 

Van echt studeren kwam bij de meeste studenten niets terecht. De studie ontaardde in 

werken voor examens.41 Opzoomer bleef de grote held. In de jaargang 1852-1853 gaf de 

student in de theologie Allard Pierson, die later onder meer in Heidelberg en Amster

dam een hoogleraarschap bekleedde, uitvoerige verslagen van colleges van Opzoomer. 

Pierson was diep onder de indruk van de bespiegelingen, die deze gewijd had aan onder 
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meerde Maria Stuart van Schiller: 'Hoe weldadig werkt zulk een collegieop het aesthe-

tisch en zedelijk gevoel!'42 

Nachtkaars 

Nadat Lucifer. Academische Courant ter ziele gegaan was, werd in 1854 vanuit 

Amsterdam opnieuw een krant voor studenten, Universiteitsblad, opgezet. Het was een 

uiterst saai weekblad, dat een tweede jaargang al niet haalde. Tot de Utrechtse bijdra

gen behoorde een kritisch artikel over de Senatus Veteranorum, omdat daarvan op cul

tureel gebied volgens de auteur veel te weinig uitging: 'Hoe moet een Studenten-

Senaat zijn, en wat is hij te Utrecht?'. Zeer prijzenswaardig was daarom volgens het 

Universiteitsblad het initiatief van een aantal studenten om een gezelschap te stichten 

voor lezingen over wetenswaardige onderwerpen, Panta Noèta. '3 Dit Panta Noèta, 

waar in het begin leden optraden en later gastsprekers, ging inderdaad een bloeiende 

toekomst tegemoet.44 

1864-1874 

VOX STüDIOSORÜÏ 

• 

• MM B 
188*. 

Vox studiosorum 

Het duurde een aanzienlijk aantal jaren voor er 

weer een nieuw studententijdschrift in het leven 

geroepen werd. Leidse en Utrechtse studenten 

richtten in 1864 de Vox Studiosorum ('Stem van de 

Studenten') op, een blad dat nog steeds bestaat, 

nu als orgaan van het Utrechtsch Studentencorps 

en de UVSV.45 Bij de start in 1864 kwamen er een 

Utrechtse en een Leidse redactie, terwijl er corre

spondenten in Groningen, Deventer en Cent 

waren. Ook in Gent, want in de negentiende eeuw 

leefde er aan de Nederlandse instellingen voor 

hoger onderwijs veel belangstelling voor het 

Nederlandstalige deel van België. Onder de eerste 

vier Utrechtse redacteuren bevond zich J.l. van 

Doorninck.46 

De Vox Studiosorum begon als maandblad. Hoofd

doel was vooral de behartiging van belangen van 

studenten. De redactie verklaarde met nadruk, dat 

zij wat het uitoefenen van kritiek betrof het voor-

Titelblad eerste jaargang Vox Studiosorum. HUA, Bibliotheek 
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beeld van Lucifer niet wilde volgen. De artikelen in dat blad kwamen dikwijls kwetsend 

over. In het nieuwe tijdschrift zouden 'bezadigdheid en gematigdheid' de boventoon 

voeren. Aan het begin van de tweede jaargang kon de redactie trots melden, dat de Vox 

Studiosorum al ruim 600 abonnees telde. Kennelijk voldeed het blad aan de toenmalige 

verwachtingen. 'r 

Een van de onderwerpen, die al in de eerste jaargang van de Vox Studiosorum aan de 

orde kwamen, was de inhoud van de verslagen over het onderwijs in de Utrechtsche 

Studenten-Almanak. Veel studenten vonden dat die lezenswaardig en daarom scherp 

moesten zijn. De Vox achtte het verkeerd, als zo'n verslag te ver ging en hatelijk was. 

Het ging om de vraag, of het onderwijs voldeed aan de wensen en behoeften die stu

denten hadden. Voorstellen tot verbetering en verandering zouden bij een eerlijke 

beoordeling ook meer effect sorteren.48 In de tweede jaargang van de Vox Studiosorum 

leverde de redactie kritiek op het verslag in de almanak voor 1866 van de colleges van 

de hoogleraar geschiedenis J.A.C. Rovers. Daar kwam een repliek op van de almanak

redactie zelf. De professor zal niet erg dankbaar zijn geweest voor de verdediging van 

zijn persoon in de Vox, want nu konden ook studenten van elders lezen wat er aan zijn 

colleges schortte. Volgens de Vox volgde Rovers een acceptabele methode van college 

geven. De/Vmcmale-redactie bracht hiertegenin dat hoewel de hoogleraar Brill dezelfde 

methode toepaste, niemand het in zijn hoofd haalde om even afkeurend over hem te 

schrijven. Rovers beperkte zich tot feiten zonder ooit eens naarde achtergronden te kij

ken. Details maakten de grote lijn bij hem totaal onzichtbaar. Zo had hij een keer alle 

gerechten tijdens een maaltijd van Lodewijk XIV stuk voor stuk opgesomd. Voorts had 

Rovers de hinderlijke gewoonte boeken onder de collegebezoekers te laten rondgaan, 

wat dezen dwong tot een keuze in de aandacht tussen hem en die literatuur. In een vol

gend nummer ging een student nog wat uitgebreider op de bezwaren tegen Rovers in. 

Rovers was, schreef hij, slechts geïnteresseerd in feiten. Aan een bespiegeling over de 

feiten kwam hij nooit toe. Hij miste bovendien het vermogen de minder belangrijke van 

de belangrijke feiten te onderscheiden. De onzekere feiten behandelde hij zelfs vaak 

veel uitvoeriger dan de vaststaande. Aan de vraag of Maria Stuarts onthoofding ver

diend was of niet, had hij aanzienlijk meer tijd gespendeerd dan aan de dertigjarige 

oorlog en de periode daarna.19 

Vanzelfsprekend kwam ook weer het gebruik van het Latijn aan de orde. Naar aanlei

ding van H.C. Millies' rede bij de rectoraatsoverdracht in 1867 sprak de redactie de hoop 

uit, dat deze niet 'in de tale Latiums' zou worden uitgegeven. Anders waren velen niet 

in staat zijn betoog te lezen. Bij de hoogleraar Romeins recht B.J. van Lintelo de Geer 

hadden de studenten een rekwest ingediend met het verzoek om op zijn colleges 

Nederlands te spreken. Naar aanleiding van dit rekwest ontstond een polemiek. Een 

voorstander van het Latijn meende, dat de terminologie van het Romeinse recht alleen 

in die taal begrijpelijk uit te leggen was. Daartegen werd aangevoerd, dat verklaringen 

in het Latijn geenszins helderder waren. De Duitse handboeken van Georg Friedrich 
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De Utrechtsche Studenten-Almanak bevat

te altijd een portret van de rector magnifi

cus. De redactie van de Studenten-Almanak 

voor 1867 beschikte niet over een portret 

van de rector in dat jaar, H.C. Millies, en 

publiceerde een ironische prent ter vervan

ging. De redactie van de Vox Studiosorum 

keurde de grap af. Utrecht, UB. 

m 
V' 

'm liet sidibiv dcei 

't .11 i n j* t van hem. M 
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% ;-.*;, 
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Puchta en Friedrich Carl von 

Savigny boden een grondige be

handeling in het Duits. Ook in an

dere universiteitssteden speelde 

de zaak. Zo gaf de Groningse hoog

leraar Romeins recht J.H. Phiiipse 

zijn colleges nog altijd in het Latijn. 

In het verslag uit Groningen viel te 

lezen, dat de studenten zich daar 

bij neerlegden, omdat Phiiipse over 

een paar maanden met emeritaat 

zou gaan. Van zijn opvolger hoop

ten zij echter onderwijs in het Ne

derlands te krijgen.* 

Totaal anders geaarde onderwijs-

aangelegenheden kwamen aan de 

orde. Een student stelde bijvoor

beeld in een ingezonden stuk voor, dat het College van Curatoren de stedelijke Raad 

zou vragen om een andere bestrating nabij een collegezaal in de Lange Nieuwstraat. 

Als daar klinkers lagen in plaats van keien zouden de toehoorders in de zaal volgens 

hem veel minder last van het straatlawaai ondervinden.51 Het jaar 1866 was voor de 

Utrechtse universiteit een lustrumjaar, waarin normaliter allerlei feestelijkheden geor

ganiseerd werden. Die gingen echter niet door vanwege het uitbreken van de cholera.52 

Met het oog op het besmettingsgevaar werden alle geplande activiteiten afgelast. Ook 

dit was natuurlijk een gebeuren, waarover de redactie van de Vox Studiosorum schreef. 

In de negentiende-eeuwse studentenbladen staan veel In Memorams, en dat niet 

alleen voor emeritus-hoogleraren. Geregeld werden studenten het slachtoffer van een 

dodelijke ziekte, waarvoor toentertijd nog geen adequate behandeling mogelijk was. 

I/' 

II 
'Jmi 

Studentenleven 

In de negentiende eeuw werd voor het lokale vervoer veelvuldig van paardentractie 

gebruik gemaakt. Stalhouders hadden een drukke klandizie. Op allerlei momenten en 

natuurlijk vooral bij feesten huurden studenten een rijtuig om een rondrit door de stad 

of naar een dorp in de omgeving te maken. Een geliefkoosd uitstapje was bijvoorbeeld 
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Studenten op de sociëteit. In de Utrechtsche Studenten-Almanak voor 185g bevindt zich achterin een uitvouw-
plaat met tekeningen, getiteld 'De eerste dag mijns levens', die de ervaringen van een net als corpslid geïnstal
leerde eerstejaars uitbeelden. Utrecht, UB. 

een tocht op Palmzondag naar de Bilt.53 Ook na afloop van de groentijd van het Corps 

werden steevast rijpartijen gehouden. En dat zelfs gedurende twee dagen. Op de dag 

na de installatie van de nieuw aangekomenen vond de 'kleine rijpartij' plaats, op de 

tweede dag erna de 'groote rijpartij'. Aan die grote rijpartij namen echter wegens de 

kosten niet alle juist geïnstalleerden deel. De rijkere studenten plachten met vierspan

nen, zesspannen en zelfs achtspannen naar Driebergen te rijden, daar te dineren en 

dan 's avonds met fakkellicht een tocht door het stadscentrum van Utrecht te maken. 

Men zou verwachten, dat dit gebruik vanwege het opzichtige karakter weinig positief 

in een studentenblad beoordeeld werd. Teleurstelling dat het aantal deelnemers 

tegenviel is echter de meest voorkomende negatieve reactie. In de tweede jaargang 

van de Vox liet een redacteur zich een keer geèrgerd over deze traditie uit. De rijpartij in 

oktober 1865 vond plaats bij regenachtig weer. Ondanks het vele geld, dat de nieuwe 

eerstejaars uitgegeven hadden om met zoveel mogelijk paarden luister 'aan dit doode 

feest' bij te zetten, waren de rijtuigen spoedig vol geregend, meldde het artikel met 

kennelijk leedvermaak. Daarop volgde de vraag, of het werkelijk genoeglijker was in 

een door acht paarden getrokken koets te zitten dan in één met twee ervoor.5' 

De groentijd kwam in de Vox keer op keer aan de orde. In de eerste jaargangen is vooral 

de reglementering het uitgangspunt. Reeds in 1864 gaf een auteur zijn visie erop te 

kennen. De door hem gekozen titel, 'Een nuttige instelling', duidt aan, welke kant hij 

van plan was op te gaan. De wetsbepalingen van het Corps, schreef hij, hadden geen 

ander doel dan te zorgen voor een goede gang van zaken bij de kennismaking van de 

nieuw aangekomen studenten met de leden van de vereniging. Een nieuweling legde 
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niet graag uit zichzelf kontakten met degenen, die langer in Utrecht als student verble

ven. Wetsartikelen beschermden hem tegen gedrag van ouderejaars, dat niet door de 

beugel kon. Een reactie liet niet lang op zich wachten: 'Een nieuwe lap op een oud 

kleed'. De schrijver van dit artikel stelde de vraag, waarom een nieuweling verplicht 

was getier van ouderejaars-studenten, zelfs van studenten die nog maar zes maanden 

corpslid waren, over zich heen te laten gaan. Kennismaking? Het was een 'huichelach

tig woord'.55 Om onacceptabel gedrag tegenover de groenen tegen te gaan was in de 

corpswet overigens een artikel opgenomen, waarin bepaald werd dat schorsingen door 

de Senaat met naam en toenaam van de betrokkenen in de Vox zouden worden gepu

bliceerd. In de jaargang 1868-1869 werden drie schorsingen vermeld plus een vrij

spraak. De redactie van de Vox vond de openbaarmaking van de uitspraken kennelijk 

nogal cru, want zij liet een artikeltje met haar bezwaren hiertegen volgen. * 

Omstreeks dezelfde tijd deden Utrechtse studenten een poging om een literair getint 

tijdschrift op te richten, Noord en Zuid, waarin, naar zij hoopten ook Vlamingen zouden 

schrijven. Het tijdschrift sloeg evenwel niet aan en verdween dan ook snel.3" 

Was het met Noord en Zuid mis gegaan, een ander nieuw blad had wel gedurende een 

aantal jaren succes, het in 1871 opgerichte Studenten Weekblad. Orgaan voor Noord- en 

Zuid-Nederland. Het werd in Leiden en Utrecht uitgegeven, in Utrecht bij J.L. Beijers. In 

een woord vooraf rechtvaardigde de redactie de lancering van een nieuwe periodiek 

met de behoefte van studenten in verschillende vakken om met elkaar van gedachten 

te wisselen. Weliswaar hadden zij de Vox Studiosorum reeds tot hun beschikking. Maar 

de Vox had als maandblad meer het karakter van een tijdschrift. Het Studenten 

Weekblad zou zich op het actuele nieuws gaan richten. Bovendien wilde de redactie de 

universiteitssteden in Nederland en België, nader met elkaar in contact brengen. Voor 

het contact tussen Nederland en Nederlandstalig België werden ook congressen geor

ganiseerd, waarvan het eerste in 1849 plaats vond en in 1899 het 25ste. De studenten-

pers schonk hieraan steeds veel aandacht.58 

Vergaderen 

In 1868 brak een reeks moeilijke jaren voor het Corps aan. Een omstreden verkiezing 

voor de Senaat vormde de aanleiding. De Vox Studiosorum gaf in de rubriek 'Academi

sche Overzicht' uitgebreide verslagen van het geruzie.59 Een nieuwe conflictsituatie 

ontstond in 1871, toen de diësviering van het Corps niet kon doorgaan vanwege een 

pokkenepidemie. De Senaat stelde de corpsvergadering voor de feestelijkheden naar 

1872 te verplaatsen, wat werd afgestemd. Rumoerige vergaderingen volgden. Het net 

opgerichte Studenten Weekblad kon dankzij de frequente verschijning heet van de 

naald berichten wat er precies gebeurde.60 Het weet de problemen aan het standsver

schil tussen de corpsleden: 'Gij, aristocraten en democraten! laat varen die hatelijke 

afscheiding die gij zelf hebt gemaakt! weest student!' 6I De beraadslaging over een te 

houden feest, een dubbel feest, want ook het universiteitslustrum werd erbij gehaald, 
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liep tenslotte uit op het aftreden van de Senaat en bedanken van 83 corpsleden.62 De 

aanwas van het aantal corpsleden was toendertijd schrikbarend laag. In een analyse in 

het Studenten Weekblad werden de aantallen recent geïnstalleerde corpsleden van 

Leiden en Utrecht met elkaar vergeleken: 136 en 37 bij een totaal aantal ingeschrevenen 

van respectievelijk 157 en 132. Volgens een artikel in de Vox Studiosorum was in de voor

bije tien jaar het aantal niet-corpsleden sterk gegroeid. Waren het er in het verleden 

zo'n 150 à 160 geweest, in de almanak voor 1871 bedroeg het aantal 183, en in die voor 

1874 was dit al opgelopen tot 241.63 De studenten theologie - in Utrecht in groten geta

le vertegenwoordigd -waren vaak financieel niet in staat zowel lid van het Corps als 

van de sociëteit te zijn. Om hen te gerieven werd de sinds 1868 verplichte combinatie 

van het lidmaatschap in 1873 weer ongedaan gemaakt.64 

Vrouwelijke studenten 

In 1870 publiceerde P. Harting in de Vox Studiosorum een artikel, dat als een van de 

belangrijkste uit de geschiedenis van dit tijdschrift beschouwd mag worden, getiteld 

'Vrouwelijke Studenten'. Pas in 1871 zou de eerste meisjesstudente zich bij een Neder

landse universiteit aanmelden: Aletta Jacobs in Groningen. Bijna tien jaar later liet 

Catharina van Tusschenbroek zich als eerste vrouwelijke student aan de Utrechtse uni

versiteit inschrijven. Met de gang van vrouwen naar de universiteit ging het in de ne

gentiende eeuw ook nadien nog allesbehalve vlot. Het is Hartings verdienste geweest, 

dat hij actief acht sloeg op wat er in het buitenland op het gebied van de vrouwen

emancipatie aan universiteiten gebeurde. Ook Lucifer had enige bereidheid getoond 

om de intellectuele vermogens van vrouwen te erkennen. Dat blijkt uit de plaatsing van 

een boze reactie van een meisje op een badinerend, zogenaamde zwakheden uitvergro

tend, artikel over vrouwen in de Utrechtsche Studenten-Almanak voor 7857 'Gynaeko-

Taxonomie'." In de Studenten-Almanak voor 1852 stond een soortgelijk stuk, dat echter 

geen reactie van vrouwelijke zijde uitlokte. a' In dat verhaal werden vrouwen als 

bewoonsters van nonnenkloosters geschilderd. Zij legden als het ware de drie klooster

geloften van kuisheid, gehoorzaamheid en armoede af. Met de gelofte van kuisheid 

verbond de auteur de ongetrouwde meisjes. Gehuwde vrouwen hadden dan de gelofte 

van gehoorzaamheid afgelegd. Wat moeilijker viel de gelofte van armoede te plaatsen, 

hoewel er daarbij eventueel aan de 'oude vrijsters' gedacht kon worden. In de uitwer

king kwam onder meer een vrouwenorde van de 'Annunciaden' ter sprake: 'de berigt-

geefsters van nieuwtjes', babbelaarsters, 'die alles het eerste weten en het eerst vertel

len'. De redactie van Lucifer - Koorders zelf waarschijnlijk - ging daar in een grappig 

stuk op in, maar sloot wat al te simplistisch aan bij het traditionele beeld van de vrouw. 

Deze reactie, gericht aan de 'Lieve Dames', begon met het zinnetje: 'Ik ben maar een 

arme duivel, voor wie ge zeker zou schrikken als u hem zag'. De strekking was, dat de 

lieve dames niet moesten accepteren, wat er in de almanak over hen te lezen stond en 

de auteur moesten straffen. Hoe? 'Maak hem verliefd. Hij zal vergeefs smachten. Hij 
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heeft u in kloostergewaad tegenover zich ...\67 In een twee maanden eerder verschenen 

nummer bevat Lucifer enkele bijzonderheden over een vrouw, die in Amerika theologie 

gestudeerd had, 'juffr. A.L. Brown'. Dit bericht betrof Antoinette Brown Blackwell, die 

later tot een vooraanstaande figuur in de geschiedenis van de Amerikaanse vrouwen

beweging uitgroeide.68 

Harting vertelde in zijn stuk 'Vrouwelijke Studenten' in de Vox Studiosorum van 1870 

over Russische vrouwen, die te St. Petersburg geneeskunde gestudeerd hadden en ver

volgens voor het behalen van een graad in dat vak naar Zürich gegaan waren. Een van 

hen doctoreerde aldaar in 1867. 'Het examen week in geen opzicht af van het door man

nelijke kandidaten afgelegde', schreef Harting. Er studeerden veertien vrouwen in 

Zürich, waarvan twaalf medicijnen en twee filosofie. Alle bedenkingen, die men kon 

hebben tegen het studeren van vrouwen, werden weggenomen door de reactie vanuit 

Zürich op een verzoek om informatie van de medische faculteit in Würzburg. Daar 

wilde men weten, of het gelijktijdig volgen van onderwijs door mannelijke en vrouwe

lijke studenten nadelen had en met name bij onderdelen die, de 'vrouwelijke teerge

voeligheid' zouden kunnen kwetsen. Het Zürichse antwoord luidde, dat er noch bij 

theoretische colleges noch bij practica zich ooit problemen hadden voorgedaan. " 

Harting heeft mogelijk lezers aan het denken gezet. Voor de acceptatie van studerende 

vrouwen moest in Nederland een mentaliteitsverandering op gang komen. 

Dat Harting zijn tijd vooruit was, blijkt uit een ingezonden stuk, dat enkele maanden 

later in het Studenten Weekblad werd gepubliceerd, getiteld 'Iets over de emancipatie 

van de vrouw'. De auteur had zich opgewonden over wat hij in een nummer van het 

feministische blad Onze Roeping van Betsy Perk had gelezen. Deze had vrouwen afgera

den om te trouwen, vanwege de tirannie van de man waaraan het huwelijk hen zou 

uitleveren. Ook had zij juffrouw Jacobs uit Sappemeer - Aletta Jacobs dus - geprezen, 

omdat deze als eerste de durf opbracht aan een universiteit te gaan studeren.7" Maar 

de schrijver had toevallig vernomen, dat deze juffrouw Jacobs van een toetsing had 

afgezien. 'Van hoeveel volgende examens zal mej. Jacobs nog meer vrijstelling vra

gen?', tekende hij aan. De auteur was het trouwens opgevallen dat bijna alle 'dames', 

die voor emancipatie ijverden, 'uiterlijk schoon' ontbeerden en degenen die er tegen 

waren dit juist wel bezaten. Het artikel in de Vox over de vrouwelijke studenten te 

Zürich had hem geïrriteerd. Hij hoopte dat de vrouwenemancipatie zich in Nederland 

anders dan in de wens om aan universiteiten te studeren zou manifesteren. Op deze 

ontboezeming in het Studenten Weekblad volgde al snel een weerwoord. De auteur ver

onderstelde, dat velen met instemming kennis hadden genomen van Thorbeckes 

recente betoog in de Kamer om vrouwen de kans te geven zich te ontwikkelen. Het was 

een schande om vrouwen in de positie te houden, waarin zij eeuwenlang hadden ver

keerd, schreef hij. Vroeg of laat zou de tijd aanbreken, 'waarin de vrouw hare plaats zal 

innemen naast den man in de maatschappij'."1 
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Wet Hoger Onderwijs 

Hoewel sedert enige jaren het ene wetsontwerp over het Hoger Onderwijs na het ande

re ingetrokken werd, zag het er in de eerste helft van de ja ren zeventig toch naar uit dat 

die wet binnen zeer afzienbare tijd een feit zou zijn. Bij de theologische faculteiten 

werd de nieuwe wet met vrees tegemoet gezien. In een lezing voor het literaire gezel

schap Panta Noèta in oktober 1870 sprak de theologiestudent L.C. Schuller tot Peursum 

over de relatie van de studenten van zijn faculteit met die van de andere faculteiten. Hij 

deed dit naar aanleiding van de toenmalige voorstellen voor een nieuwe Wet op het 

Hoger Onderwijs. Die ontwerpen maakten de vraag namelijk actueel, of de studie god

geleerdheid wel paste aan de universiteiten van een land, dat de scheiding tussen kerk 

en staat in zijn grondwet als principieel uitgangspunt had. Schuller wilde graag, dat de 

theologie een universitaire studie bleef, juist ook in het belang van de studenten. Hij 

gaf toe dat theologen een aparte positie innamen. Zij waren conform hun verlangen 

om na hun afstuderen predikant te worden in gedrag en denken vaak erg serieus. Zij 

lieten zich zelden zien in gezelschappen, waar een vrolijke sfeer heerste. Schuller vond 

het pijnlijk, dat theologen zich door de neiging om zich af te zonderen zo impopulair bij 

medestudenten maakten."2 De in 1876 aangenomen wet handhaafde de faculteiten 

godgeleerdheid overigens, met dien verstande dat vakken als dogmatiek voortaan 

onder verantwoordelijkheid van de kerken kwamen te vallen.73 

Terwijl in de jaren 1850-1853 in Lucifer de mogelijkheden van een nieuwe Wet op het 

Hoger Onderwijs een voortdurend terugkerend item waren, wijdde de VoxStudiosorum 

er weinig aandacht aan. De langdurige strijd tegen het Latijn was in feite al beslist, 

zodat daarover niet meer geschreven hoefde te worden. Geen minister zou nog durven 

komen met een verdediging van die taal voor onderwijsdoeleinden. Opheffing van een 

of meer universiteiten was niet meer aan de orde en dus geen heikel punt. De wet van 

1876 zou juist een nieuwe universiteit creëren: de gemeentelijke van Amsterdam. 

Alleen de theologen moesten zich een tijd lang zorgen maken, de overige faculteiten 

mochten hopen op uitbreiding van hun staf. 

Het valt op, dat de landelijke politiek in de Vox Studiosorum en het Studenten Weekblad 

uitsluitend enige aandacht kreeg en dan nog heel mager, als onderwijsaangelegenhe-

den in het geding waren. Over 

internationale politieke ontwikke

lingen valt zelfs uiterst zelden iets 

te vinden. Wel plaatste het Studen-

Studenten, luisterend naar een medestu
dent. De hond op de foto (circa 1880) ligt 
kalm voor de lessenaar. Omdat veel studen
ten in de negentiende eeuw een hond beza
ten, waren er telkens klachten over door 
blaffende en vechtende honden gestoorde 
vergaderingen. Utrecht, Stichting Corpsmu
seum. 
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ten Weekblad op 3,10 en 17 juni 1872 enkele artikelen over de internationale congressen 

van de socialisten. Zij waren geschreven door een Utrechtse student, die het pseudo

niem Égalité (gelijkheid) bezigde. Hij voelde zich, schreef hij, als 'travaillleur de la 

pensée' (denkwerker) verplicht over het socialistische streven van de arbeider te schrij

ven ten einde daar meer bekendheid aan te geven. Op de voorpagina van de aflevering 

van 10 juni staat bovendien een In Memoriam voor Thorbecke, getiteld 'De eerste der 

Nederlanders'. Hij was een staatsman, merkte de schrijver op, van wie in het buiten

land gezegd werd: 'te groot voor zulk een klein en weinig beteekenend land' / ' 

1875-1892 

De plichten van een redacteur 

Begin 1874 publiceerden de Leidse en Utrechtse redacties van de Vox Studiosorum een 

gezamenlijke verklaring, waarin zij klaagden dat zij te weinig kopij binnenkregen. Het 

Studenten Weekblad leed onder hetzelfde euvel. De redacties van de Vox Studiosorum 

en het Studenten Weekblad hadden derhalve besloten tot een samenvoeging van beide 

bladen/' In de tweede helft van 1874 staakten Vox en Studenten Weekblad hun uitgave. 

Op 16 januari 1875 verscheen het eerste nummer van het Studenten Weekblad Vox 

Studiosorum. Het gefuseerde tijdschrift begon de nummering van de jaargangen weer 

bij 1. In de wandeling bleef men echter van Vox Studiosorum of Vox spreken, maar de 

partner Studenten Weekblad had wel degelijk invloed uitgeoefend blijkens het weke

lijkse verschijnen en gekozen formaat. Er traden weer afzonderlijke redacties aan voor 

Leiden en Utrecht; daarnaast waren er correspondenten uit andere steden. In een inlei

ding werd uiteengezet, hoe onontbeerlijk de medewerking van derden was om niet 

opnieuw met het probleem van gebrek aan kopij in aanraking te komen. In eerste 

instantie kregen de lezers nog niet veel over Utrecht onder ogen. Dit leidde tot 'Een 

Vraag', in het zevende nummer: 'Heeft de Utrechtsche redactie van de Vox Studioso-

rum het zóó druk met andere zaken, dat zij niet in staat is de plichten, die hare functie 

haar oplegt na te komen?'76 

Over de inhoud van nummer 9 hoefden Utrechtse studenten echter zeker niet te kla

gen. Die aflevering bevatte een zeer interessante recensie van de landelijke première 

van Multatuli's Vorstenschool. Voor de eerste opvoering had Multatuli volgens de 

hoofdrolspeelster Mina Krüseman uitdrukkelijk voor een studentenstad gekozen, 

omdat daar nog'hoofden en harten'waren. De schrijver van de Max Havelaar genoot in 

Utrecht een enorme populariteit. Dat was begin 1865 al gebleken, toen zijn De bruid 

daar boven werd opgevoerd. Volgens het verslag hierover bevonden zich tal van stu

denten in de zaal. Na afloop was Multatuli tweemaal op het toneel geroepen. De vol

gende avond brachten veertig studenten de schrijver hulde met een serenade, waarna 

zij hem een souper aanboden.71 Het toneelstuk Vorstenschool had een controversiële 
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inhoud, doordat het over een niet bijster intelligente vorst handelde, die met een 

begaafde vrouw gehuwd was. Boze tongen beweerden, dat Multatuli zich had laten 

inspireren door het Nederlandse koningspaar Willem III en Sophia. Maar het was hem 

in de eerste plaats om het ideaal van de vrouwenemancipatie te doen. Om diezelfde 

reden had Mina Krüseman, een vroege Nederlandse feministe, zich beijverd om Vor

stenschool op het toneel te brengen. Op 1 maart 1875 v o n d de uitvoering plaats onder 

toezicht van Multatuli zelf. De schouwburg was stampvol. "8 Mina Krüseman en een 

andere feministische actrice, Eline Baart overtuigden geen van beiden in hun rollen, 

maar het was iedereen om 'de geniale schepper'van het werk te doen. Na afloop van de 

voorstelling had Multatuli niet op het toneel willen komen. Een paar dagen later bij de 

tweede voorstelling verscheen hij wel en werd hij luidt toegejuicht. Met enkele woor

den richtte hij zich toen tot het publiek. n 

Een nieuw blad 

In februari 1876 vernamen de redacteuren van de Vox, dat er plannen bestonden om 

een nieuw studentenblad met de naam Minerva op te zetten. Zij waren duidelijk geër

gerd over de veronderstelling, dat een ander landelijk studentenblad naast het hunne 

bestaansmogelijkheden zou hebben. Nog maar kort geleden hadden de Vox Studioso-

rum en het Studenten Weekblad een fusie moeten aangaan. Het was hun eveneens ter 

ore gekomen dat het de plannenmakers van Minerva nog niet gelukt was een Utrechtse 

medewerker binnen te halen. Zij verwachtten dat dit niet gemakkelijk zou zijn en dat 

het daarenboven moeilijk zou worden lezers te rekruteren. 'Arme Minerval' was de slot

som.80 Maar Minerva kwam eren groeide uit tot een even toonaangevend weekblad als 

de Vox Studiosorum. Aanvankelijk abonneerden in Utrecht vooral niet-corpsleden zich 

op Minerva. En was ook een van de eerste Utrechtse medewerkers, J. Tevesz was even

min lid. Er viel vooral gedurende de beginperiode veel meer van Leidenaren en over 

Leiden in de Minerva te lezen dan van Utrechters en over Utrecht.81 Maar dit zou snel 

veranderen. 

In 1876 maakte het Organiek Besluit van 1815 over het Hoger Onderwijs dan eindelijk 

plaats voor een regeling, die voldeed aan modernere eisen. De Vox Studiosorum en de 

Minerva publiceerden vooruitlopend op de bespreking in de Tweede Kamer informatie

ve artikelen over het ingediende wetsontwerp.82 Deze brachten geen wensen voor 

amendementen naar voren. Wel werd na het aannemen van de wet over de uitvoering 

ervan gediscussieerd. Zo vestigde een Utrechtse redacteur van de Vox Studiosorum, J.D. 

van der Plaats, de aandacht op het artikel in de wet van 1876 over de inrichting, omvang 

en duur van examens. Daarover zou een Algemene Maatregel van Bestuur uitgevaar

digd worden, nadat via de Academische Senaten bij de hoogleraren advies was inge

wonnen. De redacteur vond, dat ook naar het oordeel van de studenten zou moeten 

worden gevraagd.8' In 1877 was er irritatie over de regeling, dat het candidaatsexamen, 

behalve bij de theologische faculteit, slechts werd afgenomen gedurende vier weken 
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voor en vier weken na de zomervacantie. De gezakten moesten een jaar wachten, voor 

zij konden herkansen.84 

De studentenperiodieken in de jaren rond 1880 maken een nogal saaie indruk, en dat 

vooral omdat zij weinig artikelen bevatten. Het is alles verslag wat de klok slaat. Met 

name doet het merkwaardig aan, dat de studenten in die tijd zo serieus op hun stof 

ingingen. Een beetje spot, een beetje venijn ...: de huidige lezer vraagt zich af, waarom 

het toen niet wat luchtiger kon. Toch moeten vorm en inhoud aan de verwachtingen 

hebben voldaan. Het actuele nieuws uit de universitaire wereld werkte kennelijk tot 

ieders tevredenheid als de voornaamste bron van inspiratie. De redacteuren waren een 

soort reporters. De lezers wilden kennelijk in hun verslagen graag nog eens nalezen, 

wat er gebeurd was tijdens de evenementen waarbij zij aanwezig geweest waren. De 

tekst van redes van de studenten, die leidende functies in de corpora vervulden, werden 

zowel in de Vox Studiosorum als in Minerva in extenso afgedrukt. De sprekers zullen 

extra hun best op de inhoud gedaan hebben om een goede indruk te maken naar bui

ten. Kritieken op de nieuw uitgekomen almanakken in de universiteitssteden vulden 

steevast een flink aantal nummers. Ook die recensies moeten stimulerend gewerkt 

hebben. 

Groentijdperikelen 

De groentijd bleef een prikkel om de pen op te nemen. Naar aanleiding van een 

Amsterdamse aanval op het groenwezen had de Utrechtse Vox-medewerker Van der 

Plaats in mei 1875 gereageerd met de opmerking, dat het in sterke mate van de aanko

mende student zelf afhing hoe hij behandeld werd. Ballotage was als test minder 

geschikt, vond hij, omdat daarbij vooroordelen zo'n grote rol konden spelen. Via de 

groentijd bood het Corps een uitstekend middel om snel in de studentenwereld thuis te 

raken. Niet afschaffing, maar verbetering behoorde het doel te zijn.8' Toevallig liep het 

juist in het najaar van 1875 weer eens fout. Slechts veertig van de in Utrecht aangeko

men studenten wilden corpslid worden. Ondanks de noodzaak het imago van het Corps 

te verbeteren misdroegen enkele ouderejaars zich, zoals uit twee in de VoxStudiosorum 

vermelde schorsingen blijkt. Het Corps raakte nog meer in de problemen, doordat het 

Dagblad van Zuid-Holland en 's Gravenhage een artikel publiceerde over 'Het groen-

loopen aan de Utrechtsche Academie'. Van der Plaats wijdde in de Vox van 17 november 

1875 uitgebreid aandacht aan deze aanval op het ontgroenen door de toedracht te 

beschrijven, die tot de schorsingen geleid had. Volgens hem zou er geen enkel verband 

bestaan tussen de groentijd en het geringe aantal aanmeldingen bij het Corps.86 In het 

eerste Vox-nummer van 1876 werd deze bewering gelogenstraft door een brief van 

enkele niet-corpsleden. Zij schreven dat zij best corpslid wilden worden, mits zij vrijstel

ling van de groentijd kregen. In de volgende afleveringen van de Vox viel een aantal 

reacties op hun stellingname te lezen. In Minerva hield de Utrechtse correspondent 

Tevesz zich als niet-corpslid met de kwestie bezig. 8~ In oktober 1876 ontspon zich 
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wederom een discussie over de groentijd. De redactie van de Vox Studiosorum ver

zuchtte, dat alle bekende argumenten voor en tegen voor de zoveelste maal herhaald 

werden. De rede van de rector van het Corps bij de installatie van de aangekomen leden 

bevatte in zekere zin een nieuw element. Volgens hem hing de bloei van de universiteit 

af van de bloei van het Corps. Daarom hekelde hij het besluit van degenen, die geen 

leden werden, als 'een treurig verschijnsel'. Een niet-corpslid reageerde boos. De bewe

ringvan de rector stoelde volgens hem nergens op, schreef hij in een naarde Vox gestuurde 

reactie. Slechts de helft van de studenten werd corpslid. Hoe zou de rector kunnen bewij

zen, dat degenen die zich niet aansloten de capaciteiten misten om aan de bloei van de 

academie bij te dragen? Het Corps had het in de hand de eenheid in de studentenwereld te 

herstellen door wat te doen aan de groentijd, die alom ergernis opriep.ss 

Lustrum vieren 

Voor de in 1636 opgerichte universiteit was 1881 een lustrumjaar. Hoewel de officiële 

viering hiervan pas rond 30 juni zou plaatsvinden, zorgden de studenten reeds voor een 

gloedvolle omlijsting van de universiteitsdiës in maart. Een vijftigtal rijtuigen met 

besturen van het Corps en andere 

groepjes studenten doorkruisten 

de stad. Dat Utrecht in de negen

tiende eeuw telkens weer in de 

ban van een universitair lustrum 

geraakte was vooral aan de stu-

dentengemeenschap te danken. In 

Utrecht plachten zij net als elders 

ter opluistering gekostumeerde 

optochten en maskerades te orga

niseren.s' Daarbij staken de deel

nemers zich in de kledij van uit een 

tevoren vastgestelde periode uit 

de geschiedenis. Zij boden daar

mee de burgerij een schouwspel 

aan, dat alleszins de moeite van 

het bekijken waard was. Een mas

kerade had een bepaald thema, 

meestal de intocht van een lands-

Harnas, speciaal vervaardigd voor de hoofd

persoon van de maskerade 'De intocht van 

Aartshertog Matthias', georganiseerd ter 

gelegenheid van de viering van het lustrum 

van de Utrechtse universiteit in 1881. HUA, 

Coll. Beeldmateriaal. 
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heer uit een ver verleden. Zo was de intocht van Karel de Stoute te Zutphen in 1473 het 

onderwerp bij de viering van het lustrum van 1876 geweest. '" De maskerade van 1881, 

gewijd aan de intocht van landvoogd Matthias in 1577 te Brussel, was een buitenge

woon groots opgezette maskerade. De publiciteit vooraf was zodanig geweest, dat 

zelfs journalisten van de Engelse kranten Graphic en Daily News naar Utrecht afreisden 

om het gebeuren te verslaan. De hele stad was versierd met bloemen en slingers. 

Winkeliers hadden hun gevels en de inrichting van hun etalages aan de gelegenheid 

aangepast. Vanaf tal van huizen wapperden vlaggen. De vele meewerkende militaire 

en burgerlijke muziekkorpsen vormen op zich reeds een aanwijzing, hoe grootscheeps 

alles aangepakt was. Aan de intocht van de reünisten op de eerste dag vanaf de sta

tions werkten bijvoorbeeld drie muziekkorpsen mee. 

Een maskerade kostte handenvol geld. De Matthias droeg een fraai bewerkt harnas: 

een getrouwe kopie van het in Wenen vervaardigde zestiende-eeuwse origineel. 

Behalve aartshertog Matthias waren er veel andere rollen van hoogadellijke figuren, 

die de aanschaf van dure kledij met zich brachten. De Willem van Oranje, Granvelle en 

Jan van Nassau oogstten om die reden veel bewondering van het kijkerspubliek. Maar 

zelfs de afgevaardigden van de Staten Generaal en de pages van Matthias maakten 

vanwege hun outfit grote indruk. De pages droegen kostuums van een kleurig satijn 

dat met goud en zilver borduursel versierd was. Aan de intocht van Matthias namen 

140 studenten deel, waarvan er zestig in de wat minder gezochte rollen met een sober

der dracht konden volstaan. Net als bij andere lustra had een deel van de studenten 

eenvoudigweg het geld niet om hoe dan ook mee te doen. De tocht door de stad nam 

drie uur in beslag. Toen de avond viel, vrolijkte de illuminatie de straten op. 

Zo ging het de hele week met feestelijkheden verder. Op de woensdag ontving 

Matthias gasten tijdens een receptie in Tivoli. Een 'photograaph' vereeuwigde het 

gezelschap. Een aan de burgerij in Tivoli aangeboden bal duurde tot 5 uur in de morgen. 

De verlichting in de tuin van Tivoli werd zeer bijzonder gevonden. In plaats van gaslicht 

brandde er namelijk elektrisch licht, waarvoor een bedrijf in Den Haag de lampen gele

verd had. Vrouwelijke gasten waren overigens niet zo te spreken over het verblindende 

witte licht van de elektrische lampen. Het roodachtige schijnsel van de toen nog 

gebruikte gaslampen gaf een flatterend effect. Op de slotdag boden burgers de studen

ten een contrafeest aan." 

In het verslag van de Vox Studiosorum werd het studentenblad Vrije Arbeid geprezen 

voor een daarin gepubliceerd artikel met historische bijzonderheden over de achter

grond van de komst van aartshertog Matthias naar de Nederlanden. Dat Vrije Arbeid 

bestond nog maar kort. Het eerste nummer verscheen in mei 1881 en vond toen een 

weinig vriendelijk onthaal in de Vox Studiosorum. De aflevering zou een 'ondragelijke 

eerste-jaarsstudentikositeit' ademen. Vrije Arbeid was een maandblad met illustraties; 

daarin week het af van Minerva en de Vox. Op het eind van de eerste jaargang gaf de 

redactie te kennen, dat zij er geen literaire of esthetische pretenties op nahield. Zij 
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wilde slechts de gelegenheid bieden om de vruchten van werkzaamheid in vrije uren 

aan een breder publiek bekend te maken. Het artikel over aartshertog Matthias valt 

inderdaad zo op te vatten. Een ander lezenswaardig artikel handelt over penningen, bij 

verschillende gelegenheden in verband met de Utrechtse universiteit geslagen. Het 

tijdschrift werd in Utrecht bij J.W. Leeflang uitgegeven en had een uit twee personen 

bestaande Utrechtse redactie plus een aantal medewerkers in andere steden.'2 Aan het 

slot van dederdejaargangzagde redactie zich genoodzaakt te berichten, dat zij de uit

gave van het tijdschrift staakte. De redacteur H.P.B. (H.P. Boscha) manifesteerde zich in 

de laatste anderhalfjaar van Vrije Arbeid a\s een productief scribent. Niet alleen leverde 

hij een uitvoerig artikel over de operacomponist Ambroise Thomas, maar hij produceer

de ook verhalen. 'De Dochter van den Kolonel' is hier een goed voorbeeld van. Het han

delt over een student, die na heel veel moeite toestemming krijgt voor een verbintenis 

meteen meisje, waarvoorde vader eigenlijk een militair als schoonzoon had gewenst." 

Student en burgerij 

Bij de Utrechtse bevolking genoot de jaarlijks door de eerstejaars van het Utrechtsch 

Studentencorps georganiseerde St. Nicolaas-optocht een grote populariteit. Zo ver

maakten de talrijke toeschouwers zich uitstekend bij die van 5 december 1881, waarbij 

voor de St. Nicolaas-figuur een zeer corpulente eerstejaars was uitgekozen, bijgestaan 

door twee 'pikzwarte' dienaren. Gedrieën stonden zij in een met vier paarden bespan

nen rijtuig, vanwaaruit zij suikergoed en sigaren strooiden. Aan de 'schoonen' schon

ken zij boeketten. Tot de wagens die in 1881 bij het publiek zeer in de smaak vielen 

behoorde die met Bacchus en de als Amor verklede bejaarde visverkoper Bram de Mop, 

een volksfiguur, die in de hoop op gratis drank en sigaren zich altijd in de buurt van stu

denten ophield.94 

Bij St. Nicolaas-optochten vormden de Choorstraat en de Lijnmarkt het drukste deel 

van de stad. '5 Diverse straten in de stad werden voor alle normale verkeer afgesloten, 

opdat de rijtuigen van de verklede studenten ongehinderd konden rijden. In 1883, 

zeventig jaar na de bevrijding van de Fransen, reed een koets rond met Van Hogendorp, 

Van der Duyn van Maasdam en Van Limburg Stirum, het driemanschap dat Willem I in 

1813 binnenhaalde. Volgens het opschrift van de wagen hadden zij verontrustende 

berichten over de opheffing van de Utrechtse universiteit vernomen, maar zij hoopten 

op een keer ten goede. Het opschrift zinspeelde op het recente voorstel van H.J.A.M. 

Schaepman in de Tweede Kamer om de Utrechtse academie weg te bezuinigen. Een 

andere wagen verwees juist naar een toekomst, waarin meisjesstudenten niet meer 

waren weg te denken. De eerstejaars hadden zich verkleed als meisjes, die zogenaamd 

een college van een vrouwelijke hoogleraar in de anatomie volgden. Dit groepje werd 

door de toeschouwers zeer vermakelijk gevonden. Weinigen zullen vermoed hebben 

dat ruim honderd jaar later de meerderheid van de studenten geneeskunde vrouw was 

en er intussen al lang een vrouwelijke hoogleraar anatomie aan de Utrechtse universi-
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teit verbonden was geweest. De optocht van 1883 duurde, als men het verslag in 

Minerva mag geloven, drie à vier uur.% 

Een St. Nicolaas-optocht, die lang in het geheugen van de bewoners van Utrecht moet 

zijn blijven hangen, was die van 1875. Begin december lag een dikke laag sneeuw in de 

stad. St. Nicolaas en zijn gevolg kwamen op arresleden de stad binnen. Zij zorgden voor 

een ongewone levendigheid in de omgeving van het stadhuis en de Buurkerk, aange

zien iedereen uitliep om een dankzij de winter uniek gebeuren mee te maken.'7 

Concurrentie 

In 1882 kreeg het Corps met een onbekend probleem te kampen. Het was zover geko

men, dat niet-leden een vereniging stichtten, de Utrechtsche Studenten Bond. Afkeer 

van de groentijd vormde een belangrijke drijfveer voor de oprichters. De corpsvergade

ring wees een verzoek om erkenning van de Bond af, maar men kon het bestaan ervan 

moeilijk negeren. Nog maar 58% van de Utrechtse studenten was lid van Corps. Het 

oude, voor de studentengemeenschap gekoesterde eenheidsideaal leek onbereikbaar 

te gaan worden. In 1885 kwam er een commissie, bestaande uit de prominente hoogle

raren A.A.W. Hubrecht, J. de Louter en J.J.P. Valeton Jr., die Corps en Bond tot een fusie 

moesten zien te bewegen. Dit lukte. Volgens Minerva bezweek de corpsvergadering 

onder druk van het gerucht, dat de Tweede Kamer haar beslissing over het voortbe

staan van de universiteit van Utrecht liet afhangen van de bereidheid van de studenten 

aldaar om de eenheid in hun gelederen te herstellen. De Bond bezat een sociëteit, 

l.l.E.S.A. (lungit lunctos et Servit Amicos) geheten, en een bloeiend cultureel gezelschap 

voor lezingen op allerlei gebied, Scientiis Sacrum. Voor de Bondsleden was het niet 

gemakkelijk de eigen instellingen op te geven. Bovendien kostte het hun grote moeite 
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dat de fusie hen dwong medeleden te accepteren, die nooit een groentijd hadden mee

gemaakt. In de Studenten-Almanak voor 1886 werden de gebeurtenissen van 1885 op 

een hoogst eenzijdige manier beschreven door een corpslid, dat negatief tegenover de 

fusie stond. Een redacteur van Minerva wees erop dat almanakken later als bron zou

den worden geraadpleegd. Het verslag over de gang van zaken zou het nageslacht tot 

een onjuist beeld geven water precies aan de hand was geweest.98 

Naar buiten optreden 

Dankzij de Vox Studiosorum en Minerva is er waarschijnlijk nauwelijks een periode in de 

geschiedenis van de Utrechtse universiteit geweest, waarvan het nageslacht zich des

gewenst zo gemakkelijk een voorstelling kan maken, als de hier behandelde. De redac

teuren schreven in de jaren tachtig en negentig nauwkeurig op wat zij van week tot 

week meemaakten. Op 15 oktober 1883 werd op het Domplein het standbeeld van Jan 

van Nassau onthuld door koning Willem III. De studentenwereld was bij die plechtig

heid massaal vertegenwoordigd. De verslagen van het gebeuren in de Vox en Minerva 
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Foto gemaakt bij de onthulling van het standbeeld van Jan van Nassau op het Munsterkerkhof (Domplein). 
HUA, Collectie Beeldmateriaal: 

lieten geen detail onvermeld. Het regende die dag dat het goot. Van aangenaam toe

ven bij de plechtigheid was geen sprake. Tot overmaat van ramp leidde de ruk aan het 

touw, die het zeil rondom het beeld had moeten laten zakken, niet tot het gewenste 

resultaat. Harder trekken en schudden aan het touw baatte al evenmin. De verslagge-

vende redacteuren constateerden, dat de feestelijke gebeurtenis geheel in het water 

dreigde te vallen door de daaropvolgende chaotische scène van op ladders klauterende 

mannen, die met stokken probeerden gedaan krijgen wat met het touw mislukt was. 

Het gejuich van de menigte was des te groter toen Jan van Nassau alsnog van onder 

het zeil te voorschijn kwam. " Het standbeeld kreeg voor de studenten spoedig een 

symbolische betekenis, omdat Jan van Nassau als vrijheidsheld beschouwd kon wor

den. Zo verzamelden de studenten zich daar's nachtsom twaalf uur, toen de stad op 28 

november 1888 op grootse wijze Kozakkendag vierde ter herinnering aan de bevrijding 

door de kozakken in 1813.10" 

In de studentenbladen zijn vaak bijzonderheden over de professoren te vinden die men 

nergens anders aantreft. Een goed voorbeeld hiervan bieden de verslagen in 1888 van 

de laatste colleges van de hoogleraren F.C. Donders en C.H.D. Buys Ballot. Bij Buys Ballot 

kon de redacteur van Minerva het uiteraard niet nalaten speciaal de waarderende 

woorden aan te stippen, die deze aan het Utrechtsch Studentencorps wijdde, waarvan 

hij in de jaren veertig senator was geweest.,0' Ook toekomstige hoogleraren manifes

teerden zich reeds in de studentenpers. De latere Utrechtse hoogleraar astronomie, 

A.A. Nijland, publiceerde als student-redacteur van Minerva twee zeer lange artikelen 

over de zonsverduistering van 17 juni 1890.102 
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Dankzij de uitbreiding van het kiesrecht gingen studenten geleidelijk behoren tot de 

categorie Nederlanders, die voldeden aan de eisen om te mogen stemmen. In mei 1891 

plaatste Minerva een oproep aan de corpsleden om zich bij de komende verkiezingen te 

onthouden van politieke propaganda voor welke partij dan ook. Het was ongewenst de 

buitenwereld te laten merken, welke politieke richting in het Corps de boventoon voer

de. Op deze oproep volgde een reactie. Driejaar geleden, aldus de schrijver, had er op 

de dag van de verkiezingen in de stad een omnibus rondgereden met eerstejaars, die 

strooibiljetten ten faveure van twee liberale kandidaten uitdeelden. Ouderejaars had

den toen meegewerkt met buurtcomités om kiezers te bewegen hun stem uit te bren

gen. Was dat soms fout geweest? Nee, het was juist prijzenswaardig om belangstelling 

voor de publieke zaak aan de dag te leggen. Net zo min als het Corps iets met de gods

dienst van de individuele leden te maken had, gold dit voor de politieke voorkeur. In 

1888 werd de actie ten gunste van de liberalen trouwens al in de Vox Studiosorum 

geprezen. '"-, Dat in 1892 te Utrecht een Sociaal-Democratische Studenten-vereeniging 

opgericht werd, demonstreert het voorkomen van een andere politieke kleur. m 

Culturele belangstelling 

Al in De Gekortwiekte Faam viel de aandacht voor het culturele gebeuren te Utrecht op. 

De Vox Studiosorum en Minerva onderscheidden zich eveneens daarin. De interesse bij 

de studenten voor de toneel- en operavoorstellingen en de concerten in de stad was 

groot. De Senaat van het Corps placht een voorbeeld te geven door zich vaak in 

schouwburg en concertzaal te vertonen. Musici en acteurs, die zich onderscheiden had

den, ontvingen als dankbetuiging een krans of boeket bloemen van de rector. 

Bij menige gelegenheid konden de studenten beroemde musici horen spelen. Zo trad in 

1876 Clara Schumann bij een stadsconcert op. Twee jaar later konden de studenten een 

stadsconcert in Utrecht met Johannes Brahms ais pianist meemaken.105 De studenten 

hadden een eigen orkest, dat geregeld uitvoeringen verzorgde, het in 1823 gestichte 

Utrechtsch Studenten Concert. In februari 1880 bood dit gezelschap de burgerij een 

optreden aan, waarvoor als pianist de componist Camille Saint-Saëns was uitgenodigd. 

Vanzelfsprekend werd deze de held van de avond met zijn eigen vierde pianoconcert.m 

De Utrechtse studenten vonden het een vanzelfsprekendheid dat aan het begin van de 

operavoorstellingen het lo Vivat werd gespeeld. Slechts zelden tekende een dirigent 

daar bezwaar tegen aan. Deze welwillendheid zal mede te maken gehad hebben met 

de luidruchtige blijken van waardering van de kant van de studenten, als de voorstel

ling bij hen in de smaak was gevallen. Bij een opvoering van de Faust in februari 1881 

ontstond een enorm tumult, toen de ouverture werd ingezet zonder dat er rekening 

gehouden was met deze 'dierbare traditie'. Geschreeuw en gesis in de tachtig plaatsen 

tellende Studentenbanken maakten het voor het orkest onmogelijk om verder te spe

len. Terecht, vond de redacteur van de Vox, want het ging hier om een oud recht. De 

protesten hadden succes, zodat het lo Vivat alsnog door de zaal galmde. Een soortgelijk 
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Sarah Bernhardt als La Dame aux Camélias. 

Foto in 1880 gemaakt door N. Sarony. 

Utrecht ÜB. 

incident deed zich in 1895 bij de 

Carmen voor. " r 

Een belangrijk gebeuren op artis

tiek gebied in 1881 in Utrecht was 

de opvoering van Alexandre 

Dumas Jr.'s La dame aux camélias 

met Sarah Bernhardt in de titelrol. 

Volgens de recensent in de Vox 

was kritiek onmogelijk: 'Hoe zoude 

men het volmaakte kunnen criti-

seeren?' De recensie vulde drie 

kolommen en gaf allerlei voorbeel

den van de wijze, waarop de actri

ce haar tekst intoneerde. Een week 

later volgde een verslag over de 

ontvangst van Bernhardt in 

Utrecht. Bij het station werd de 

Franse toneelspeelster opgewacht 

door een erewacht van 32 studen

ten. De rector en de abactis van de Senaat hadden haar tevoren al op het perron 

begroet, waarbij de eerste een boeket overhandigde. Een rijtuig met vier paarden 

ervoor bracht haar naar haar hotel Pays-Bas op het Janskerkhof. Het rijtuig werd voor

afgegaan door een militair muziekkorps. Toen zij na aankomst op het balkon van Pays-

Bas verscheen, speelde de kapel de Marseillaise. Tijdens de voorstelling zelf wierpen de 

studenten de actrice boeketten toe. Behalve de Senaat eerde het in 1879 opgerichte 

UST, het toneelgezelschap van het Corps, haar met bloemen. Na terugkomst in het 

hotel verscheen Bernhardt opnieuw op het balkon en ten tweede male klonk de 

Marseillaise. ms De studenten gaven trouwens ook bij totaal andersoortige evenemen

ten blijk van enthousiasme. Het Circus Carré organiseerde in 1884 bijvoorbeeld een spe

ciale voorstelling voor de studenten, toen het Utrecht aandeed. Na afloop werden de 

leden van de familie Carré, die opgetreden waren, gehuldigd. "" 

Artistieke prestaties 

Een van de meest imposante culturele prestaties van de Utrechtse studenten in de 

negentiende eeuw was de opvoering op 11 april 1891 van Koning Oedipus door de trage-

diedichter Sophocles. Hoewel het stuk al eerder in Parijs ten tonele was gebracht, gin

gen de Utrechtse opvoeringen door voor een artistieke prestatie van meer dan lokaal 
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belang. Nederlandse kranten als de NRC, het Handelsblad, de Arnhemsche Courant en 

Het Nieuws van den Dag, naast vanzelf het Utrechtsen Dagblad en de Utrechtsche 

Courant, namen stuk voor stuk zeer uitvoerige recensies op. Zelfs de buitenlandse pers 

was geïnteresseerd blijkens artikelen in de Kölnische Zeitung en de Gazette de 

Lausanne. Tal van prominenten waren bij de première aanwezig. Bij de toneelvereni

ging van het Corps, het UST, plachten mannelijke studenten tevens de vrouwenrollen 

te spelen, een toen volstrekt serieus opgevatte taak, die bij een Griekse tragedie trou

wens geen handicap hoefde te zijn. De klassieke oudheid kende immers een traditie 

van door mannen gespeelde vrouwenrollen. l l" Later in het jaar bezocht de student, die 

de vrouwenrol van Jocaste had gespeeld, Parijs. Daar woonde hij een voorstelling bij 

van hetzelfde stuk in het Théâtre Français. Hem viel het levendige, zelfs hartstochtelij

ke spel van de acteurs op. Hij voegde aan zijn verslag hiervan toe, dat hij en zijn mede

spelers indertijd bewust voor soberheid in hun declameren van de tekst en hun geba

ren gekozen hadden, omdat zij zich als amateurs anders belachelijk zouden hebben 

gemaakt. ' " 

Op 26 november 1891 verscheen in Minerva een artikel, getiteld 'Nieuwe Poëzie', 

geschreven door 'B'. Deze 'B' moet de dichter P.C. Boutens geweest zijn, die korte tijd 

later deel ging uitmaken van de redactie van Minerva. De auteur vertelde, dat hij vaak 

Vondel en Da Costa, en verder ook Piet Paaltjes en de Schoolmeester gelezen had, maar 

nu opeens genoeg had van het oude. Hij voelde zich 'Nieuwe Gidserig' en schudde zo 

maar een gedicht uit de mouw: 

Wankel gaande, 

In nevelnacht, 

Langs-grijs-grijs-grauwe gracht,... 

De volgende dag was Boutens teruggegaan naar het café, dat hij bezocht had. Toen hij 

daarvoor het raam ging staan, zag de Oude Gracht er totaal anders uit dan hem bij het 

maken van het gedicht leek. I , ; Enkele maanden later, in februari 1892 hield Frederik van 

Eeden een lezing voor Panta Noèta. ,u Kennelijk had ook de redactie van Minerva con

tact met de schrijver kunnen leggen, want in het nummer van 18 februari 1892 recen

seerde Van Eeden het mengelwerk in de vijf juist verschenen studentenalmanakken. Hij 

behandelde ze, alsof zij een roeirace tegen elkaar hielden. Volgens hem werd deze door 

Utrecht met 'vier auteurslengten' gewonnen. Hij had in de Utrechtse almanak twee 

auteurs opgemerkt, die misschien eenmaal een flauwe notie zouden krijgen 'van wat ver

zen zijn'. Onder hen was 'B'. Van Eeden had overigens allerlei nabootsing van Gorter en 

zichzelf waargenomen: 'een eigen geluid hoor ik niet'.11" In maart 1892 bedankte Boutens 

reeds als lid van de redactie van Minerva. Hij was verontwaardigd over het verloop van 

een vergadering, waareen nieuwe redacteur gekozen moest worden. ''•"' 

Toynbee-werk 

Begin mei 1891 wierp een Leidse student in een artikel 'De student en de VOlkSOpVOe-
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ding' in Minerva de vraag op, of de Nederlandse studentengemeenschap zich niet 

moest inspannen om door middel van vormingswerk de arbeidersbevolking te steunen. 

Algemeen heerste de mening, schreef hij, dat studenten buiten de maatschappij ston

den. Alleen met zichzelf en de eigen interessesfeer bezig zijn hield echter een gevaar in. 

Want door zo te doen negeerden zij de harde strijd voor het bestaan bij de onderste 

lagen van de bevolking. De auteur prees de Utrechtse studenten vanwege hun opvoe

ring van de Koning Oedipus van Sophocles, omdat zij de burgerij van Utrecht daarmee 

een dienst bewezen hadden. Maar juist ten behoeve van de arbeidersklasse konden 

studenten volgens hem veel doen. Hij verwees hiervoor naar studenten van Oxford, die 

op instigatie van een hunner docenten, Arnold Toynbee, in Londen allerlei cursussen 

voor de arbeidersbevolking waren gaan verzorgen. Hun activiteitencentrum Toynbee 

Hall ontplooide zeer succesvolle initiatieven. In Amsterdam, wist hij te vertellen, had

den studenten het Londense voorbeeld inmiddels gevolgd. Twee weken later vertelde 

een andere Leidse student in Minerva, dat hij in navolging van wat er via Toynbee Hall 

gebeurde al een tijd terug contacten met werklieden in Leiden gelegd had met als doel 

'de zedelijke en geestelijke verheffing, de opvoeding van den arbeider tot beschaafd 

man, tot denkend wezen, tot waarachtig staatsburger'. Hij had daarbij hulp van mede

studenten weten te krijgen. 

Bij de Leidse studenten speelden de uitkomsten mee van een enquête, die de treurige 

leefomstandigheden van de fabrieksarbeiders in hun stad aan het licht had gebracht. 

Ook in Utrecht ontstond echter belangstelling. Uit een ingezonden stuk in de Minerva 

van 4 februari 1892 blijkt, dat de Utrechtse bevolking intussen met het Toynbee-werk 

had kennisgemaakt. In het gebouw Concordia aan de Loeff Berchmakerstraat gaven 

studenten cursussen aan werklieden en aan jongens, die een beroepsopleiding volg

den. Zij hadden voorts een vijfkoppig bestuur geformeerd, dat voor de coördinatie zorg 

droeg. Interessant in dit ingezonden stuk is de vermelding van een in Concordia geves

tigde 'Volksleeszaal' waarvan de hoogleraar rechten W.L.P.A. Molengraaff de leiding 

van had. Deze op 8 januari 1892 geopende leeszaal staat bekend als de eerste openbare 

leeszaal in Nederland. "6 Vlak voor de zomervakantie van 1892 beschreef de Utrechter 

M. Wijt Wzn. de ontwikkeling van de Toynbee-beweging sinds deze in mei 1891 aan

dacht kreeg. Hij stelde vast dat het vraagstuk van de morele verplichtingen van de stu

dent ten opzichte van de arbeider een enorm twistpunt geworden was. In korte tijd had 

iedereen zich daar wel een mening over gevormd. Wijt zelf vond, dat pogingen om de 

arbeidersstand te verheffen zeker steun verdienden, maar hij achtte studenten ten 

enenmale ongeschikt om hier een aandeel in te hebben. De studententijd diende om 

zich via een opleiding voorte bereiden op het leven in de grote maatschappij, stelde hij. 

De intussen afgestudeerde Leidse student - S.R. Steinmetz - , die in mei 1891 over zijn 

werk in de trant van het Londense Toynbee Hall verteld had, reageerde met een tweetal 

artikelen om Wijts mening te weerleggen. Hij achtte studenten juist bij uitstek geschikt 

voor het Toynbee-werk, omdat zij vanwege hun jeugd gemakkelijker het vertrouwen 
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van de arbeiders wonnen. Tal van anderen mengden zich in de in Minerva ontketende 

discussie over onderricht aan arbeiders door studenten. Een nieuw en belangrijk ele

ment hierin werd de stelling, dat studenten zich breder behoorden te oriënteren dan 

met alleen de eigen vakstudie mogelijk was. "7 

Vrouwelijk intellect 

Ondanks het feit, dat in 1880 de eerste vrouwelijke student te Utrecht aangekomen 

was en er allengs meer meisjes kwamen studeren, hadden de studentenbladen weinig 

belangstelling voor wat hier maatschappelijk gaande was. Slechts een enkele maal 

kreeg die emancipatoire ontwikkeling aandacht. Zo kwam er in december 1891 een arti

kel van een Utrechtse student in de Minerva over de recent opgerichte Colleges voor 

meisjesstudenten in Oxford en Cambridge. "s Een in maart 1892 voor Panta Noèta 

gehouden lezing is waarschijnlijk eveneens een teken van de groeiende waardering 

voor de vrouwenemancipatie. Deze lezing was gewijd aan een 'weinig bekende', maar 

'hoog begaafde vrouw': Madame Charrière, geboren Van Tuyl van Serooskerken. De 

spreker Ph. Godet kwam uit Neufchâtel in Zwitserland. Dankzij hem vooral heeft voor 

het eerst een breder publiek met Belle van Zuylen - over haar ging het natuurlijk - ken

nisgemaakt. Godet vertelde tijdens zijn in Minerva uitgebreid weergegeven lezing 

onder meer over Belle's correspondentie en de weerzin, die zij tegen veel mannen uit de 

hogere standen koesterde. 'Geboorte? Dat is het recht om te jagen', oordeelde zij 

geringschattend. "lJ In een volgend nummer maakte Minerva gebruik van een stuk, dat 

de Parijse correspondent van het Utrechtser) Dagblad geschreven had over Godets erva

ringen in Nederland. De correspondent putte hiervoor uit vier artikelen met diens reis

impressies in de Gazette de Lausanne. Zo had Godet het kasteel bezocht, waar Madame 

de Charrière haar jeugd doorbracht. Haar antipathie tegen 'het sombere Utrecht' 

begreep hij overigens volstrekt niet. Hij vond dat Utrecht met zijn diepliggende grach

ten een bijzonder karakter bezat.12(] 

1893-1900 

Lokale prioriteit 

In mei 1891 schreef de redacteur LJ. Rietberg een interessant analyserend artikel 'Locale 

Studentenbladen' voor de Vox Studiosorum. Rietberg signaleerde een nieuwe tenden

tie, het verschuiven van de voorkeur naar alleen op de eigen studentenstad gerichte 

bladen. Amsterdam was daarin met Propria Cures voorgegaan en Delft zou weldra, naar 

verluidde, volgen. Ook in Utrecht gingen stemmen op, die pleitten voor een puur stede

lijk orgaan. Zelfwas hij niet enthousiast voor het idee. Een lokaal blad beperkte het 

gezichtsveld. Dat een studentenperiodiek uitsluitend voor de eigen academiestad niet 

ideaal was liet Propria Cures trouwens al zien, want dat nam ook berichten van elders 
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op. De landelijke bladen Vox Studiosorum en Minerva stelden hun kolommen open voor 

kopij uit andere steden meteen hoger onderwijsinstelling. Dat concept diende gehand

haafd te blijven. Rietberg kon niet op tegen de tijdgeest.121 Aan het eind van het jaar 

1892 legde de Vox als landelijk blad het loodje. De Vox Studiosorum maakte in 1893 een 

doorstart als Utrechts studentenblad met een exclusief Utrechtse redactie, en corres

pondenten elders. 

Met de studentenpers liep het in die tijd wat minder goed. De redactie van Minerva 

uitte in november 1892 de veronderstelling, dat de reputatie van het blad uitsluitend in 

de corpora geïnteresseerd te zijn het blad geen goed deed. Bij niet-corpsleden was de 

neiging om zich te abonneren nihil. In oktober 1892 was de Vox Studiosorum ter ziele 

gegaan, maar een paar maanden later maakte zij een doorstart. De redactie van 

Minerva, waarin Leiden domineerde, reageerde negatief op de herrijzing van de Vox. Zij 

schreef het betreurenswaardig te vinden, dat men te Utrecht niet inzag tot hoeveel 

betere resultaten samenwerking zou leiden. ' " Het eerste nummer van de Utrechtse 

Vox verscheen op 9 februari 1893. De naam Studenten Weekblad Vox Studiosorum bleef 

gehandhaafd. In een redactioneel voorbericht ging de redactie in op de kritiek van de 

collega's van Minerva. De repliek hield in dat de Vox Studiosorum een eigen plaats zou 

gaan innemen. De versnippering hoefde allerminst een kwaad te zijn, want de studen

tenwereld bood meer dan genoeg stof om over te schrijven.I23 De nummering van de 

jaargangen van de herleefde Vox begon niet van voren af aan, maar verdisconteerde 

alle jaargangen vanaf 1864. 

Het is niet gemakkelijk om de verschillen tussen de Vox Studiosorum en Minerva aan te 

geven. De Vox reageerde negatief op een artikel in het laatstgenoemde blad van 8 

februari 1894 over het belang van een kritische houding. Met 'kibbelen' zou Minerva 

een 'raison d'être' proberen te bewijzen. Inderdaad bevatte Minerva veel vaker pole

mieken, waardoor het lijkt alsof de Vox minder open stond voor vernieuwing.I24 

Whisky-soda 

De redactie van de Utrechtse Vox Studiosorum wilde klaarblijkelijk studenten met lite

raire aspiraties aan bod laten komen. In het derde nummer toonde het door F.R. Coers 

Fzn. geschreven 'Is er schoonheid?' de ambitie om aan eigentijdse normen voor een 

goede stijl te voldoen. '25 Na nog een stuk in dezelfde trant moest hij zich verweren 

tegen het verwijt van 'Nieuwe Cidserigheid'. 'M De wat minder pretentieuze verhalen 

zijn ook nu nog heel leesbaar, vooral omdat ze het nodige onthullen over de maat

schappelijke achtergrond van veel studenten in die tijd. Zoals het verhaal over een jon

geman, die voor een 'soirée dansante' is uitgenodigd. Het begint met het geluid van de 

huisbel: '"Meneer, daar is uw rijtuig!" komt de dienstdoende tweede meid melden.' Een 

groot genoegen blijkt het feest niet te zijn, met name vanwege de pijnlijk opgezwollen 

voeten aan het eind van de avond. Maar na een nacht 'vol ellende, vol wreed verstoorde 

illusies en geknakte trots' vertelt de hoofdpersoon op de sociëteit dat hij zich werkelijk 
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uitstekend geamuseerd had. Een volgende Vox beschrijft 'Hoe een ouderwetsche tante 

zich het studentenleven voorstelt'. Eerstejaarsstudent Kees van Stouwen logeerde 

tegen zijn zin bij zijn tante Marie. De daar doorgebrachte dagen verlopen niet soepel. 

Gelukkig was een 'clubgenoot'jarig zodat hij een excuus had om eerder te vertrekken. 

Het verblijf houdt 'vroeg' opstaan in. Het stond de tante al helemaal niet aan, dat hij op 

de eerste dag om halftien aan het ontbijt verscheen. Zelfs het excuus van Kees dat geen 

enkele student ooit voor 11 uur opstond baatte niet. Voor haar zoon Henri was dit 

immers indertijd ook niet opgegaan. Kees mocht van de tante een ritje maken in haar 

rijtuig. Onderweg laat hij de koetsier bij een uitspanning stoppen om het voor hem 

gebruikelijke aantal glaasjes jenever tot zich te nemen, 's Avonds aan tafel wordt hij 

daarover door tante Marie onderhouden. Door zijn bezoek aan een logement had hij 

haar naam te grabbel gegooid. Haar Henri dronk een enkele keer port, maar nooit en te 

nimmer jenever. Na het eten merkte de tante, dat hij een boek van Emile Zola las. Hij 

moest zich schamen om zo'n zedeloos schrijver te lezen, voegde ze hem toe. Zijn ant

woord op de vraag, hoe laat hij gewoonlijk naar bed ging, deed definitief de deur dicht. 

Hij vertelde dat hij altijd naar de sociëteit ging en dientengevolge nooit voor drie uur in 

bed lag. Tante was helemaal buiten zichzelf geraakt, toen Kees bovendien in een nade

re explicatie liet weten dat daar niet thee, maar whisky-soda de gewone drank was. De 

volgende dag vertrok hij. In een bedankbriefje deelde hij mee, dat de logeerpartij een 

aangename herinnering zou blijven: 'Uwen toegenegen neef Kees van Stouwen'.'- De 

realiteit kon overigens de fictie dicht naderen, zoals blijkt uit een advertentie in 1898: 

'Jan! Keer terug - alles in orde. Wij wachten U met verlangen. De wissel is betaald. Uw 

liefhebbende Ouders.'I2S 

De van 'Nieuwe Cidserigheid' beschuldigde Coers stortte zich op het verzamelen van 

studentenliederen. Deze gaf hij in 1896 in een aantal afleveringen uit. Na het welslagen 

hiervan begon hij aan een nieuw project, de samenstelling van een Liederboek voor 

Groot-Nederland. In 1897 en 1898 kwamen de eerste twee afleveringen van de pers. '-'' 

Op 8 november 1899 beleefde Coers een grote dag, toen liederen uit deze bundel 

gezongen werden tijdens een uitvoering en hij uitgebreid gehuldigd werd. De Vox 

benadrukte in een recensie de betekenis van liederen voor de Nederlandse bescha

vingsgeschiedenis en prees hem voor zijn inspanningen als verzamelaar van liedtek

sten en hun melodieën. Coers hechtte veel belang aan de taaleenheid met Vlaanderen 

en kreeg ruim de gelegenheid in de Vox Studiosorum om anderen enthousiast te maken 

voor de 'Groot-Nederlandsche gedachte'.130 

Sport 

Behalve met muziek, litteratuur en toneel hielden studenten zich in toenemende mate 

bezig met allerlei vormen van sport. Minerva en de Vox Studiosorum bevatten gaan

deweg steeds vaker uitvoerige verslagen van wedstrijden. Reeds in 1840 was het 

scherm- en gymnastiekgezelschap Olympia opgericht voor zaalsporten als schermen en 
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De Oude Vier van Triton na het winnen van de Varsity in 1897. Utrecht, Stichting Corpsmuseum. 

in 1880 werd door Utrechtse studenten in navolging van de studentencorpora in Leiden 

en Delft de roeivereniging Triton in het leven geroepen. ' " Verder kwamen in de laatste 

decennia van de negentiende eeuw een IJsclub (1865) en een subgezelschap voor hoc

key en tennis, Sphaerinda (1882), van de grond. Vooral het roeien verwierf onder de 

Utrechtse studenten een grote populariteit. In 1895 won Triton voor de eerste maal het 

hoofdnummer van de jaarlijkse interuniversiatire roeiwedstrijd, de oude vier met stuur

man. De succesvolle ploeg bleef bij elkaar en boekte in de drie volgende jaren opnieuw 

overwinningen. 

Een nieuwe sociëteit 

In 1882 was een serieus plan gelanceerd voor de bouw van een nieuwe sociëteit PHRM 

aan de Mariaplaats, die de bestaande aan het Domplein zou moeten vervangen. Van dit 

voornemen kwam niets terecht. In 1892 leefde de belangstelling voor de bouw van een 

sociëteit weer op. Reden van het teruggekeerde verlangen naar een betere huivesting 

voor PHRM was de behoefte aan een groter gebouw wegens de sterk toegenomen 

ledenaanwas. Die groei moet gezien worden tegen de achtergrond van het snel oplo

pende aantal studenten in het algemeen. "2 In november 1897 kwamen de plannen 

voor de bouw in een stroomversnelling, toen een perceel grond aan het Janskerkhof 

kon worden gekocht. Op een in 1898 uitgeschreven prijsvraag voor architecten om een 

plan voor een sociëteit te ontwerpen kwamen 66 inzendingen binnen. De keuze viel op 

het ontwerp van A.H. Zinsmeister werd bekroond, die opdracht kreeg dit nader uit te 

werken. m 

Het Corps en de groentijd 

In de jaren negentig gaf de zogenaamde groenenkroeg aanleiding tot gebeurtenissen, 

die ook door veel corpsleden als een misstand werden beschouwd. Tijdens de groentijd 

kregen de eerstejaarsstudenten enkele avonden de gelegenheid met elkaar te vergade

ren. De bedoeling hiervan was dat zij elkaar wat beter leerden kennen. Bij ouderejaars 

had de gedachte postgevat dat het een goede grap was deze vergaderingen, de 'groe

nenkroeg', te verstoren. Voor de groenen bracht dit hoge kosten met zich mee, omdat 
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Op het menu voor het lustrumdiner van de 

studentensociëteit PHRM in i8gi prijkt een 

afbeelding van het toen nog als sociëteit in 

gebruik zijnde gebouw aan het Munster

kerkhof (Domplein). Utrecht, Stichting 

Corpsmuseum 

zij en niet de veroorzakers voor de 

schade van de vernielde deuren en 

als barricade gebruikte meubels 

opdraaiden. In 1896 en 1897 liep het 

met de groenenkroegen zo uit de 

hand, dat de Senaat in 1898 een 

wetswijziging introduceerde, waar

in het corpsleden verboden werd 

de groenenkroeg te bezoeken. De 

redactie van de Vox, die in een eer

der nummer geërgerd op een 

hoofdartikel in het Het Nieuws van 

den Dag had gereageerd, betuigde 

haar instemming. Een gevaar in

derdaad, heette het, was de afkeer 

van slapheid, vaak ook bij de groe

nen zelf: 'Flink zoo, melk drinken 

en vroeg naar bed, zóó wordt mijn 

ventje groot en sterk!' De corpswet 

schiep de mogelijkheid corrigerend 

op te treden. In 1898 werden enke

le leden wegens wangedrag daadwerkelijk geschorst en in 1899 gebeurde dit opnieuw. 

Bij de eerstesteenlegging voor het nieuwe PHRM aan het Janskerkhof op 13 oktoben8g9 

liet burgemeester B. Reiger zich zeer kritisch uit over de groentijd. Hij vond de straffen 

voor vergrijpen veel te licht. De rector van het Corps probeerde zijn vereniging te verde

digen, maar kreeg het hard te verduren in De Telegraaf. ' " De kloof tussen de in de stu

dentenbladen geventileerde opinie over de groentijd en die in de landelijke pers bleef 

onoverbrugbaar. Volgens een l/ox-artikel 'De Pers over den groentijd' loerden journalis

ten op incidenten. De manier, waarop deze vervolgens opgeblazen werden, bewees het 

onbegrip van buitenstaanders. De ophef, die zij van de zogenaamde 'barbaarsheid' 

maakten, kon volgens de auteur alleen maar als belachelijk gekenschetst worden. '•" 

Sociale activiteit 

Een evaluatie van het Utrechtse Toynbee-werk in een M/nerva-nummer van juni 1893 

toont, dat de respons bij de arbeidersbevolking tegenviel. Op de bijeenkomsten in het 
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gebouw Concordia kwamen vooral soldaten en ambtenaren van de spoorwegen af. 

Slechts weinigen waren werklieden, en die weinigen behoorden dan nog tot het meer 

gegoede en ontwikkelde deel van de arbeidersbevolking. Op geen stukken na hadden 

de Utrechtse studenten het succes, dat in Londen wel werd geboekt. Toch zouden zij na 

de grote vakantie doorgaan, meldde het bericht. Enkele jaren later was de belangstel

ling voor de Utrechtse cursussen dusdanig afgenomen, dat zij moesten worden 

gestaakt. Met de door de hoogleraar Molengraaff gestichte leeszaal ging het daarente

gen zeer goed. Van de vijf personen, die in 1892 het beheer op zich namen van een 

bureau voor het Toynbee-werk in Concordia -vier corpsleden plus een jurist, die lid van 

het Corps geweest was - maakten de studenten M. van Regteren Altena en M. Colen

brander zich als beheerders van die leeszaal bijzonder verdienstelijk.I36 

Een studentengezelschap, dat sociaal een belangrijke rol in Utrecht vervulde was de 

Utrechtsche Studentenvereeniging tot ondersteuning van behoeftige gehuwde 

Kraamvrouwen. Volgens het jaarverslag 1894-1895 bood deze door hoogleraren genees

kunde en twee artsen gecoachte vereniging 689 vrouwen in de voorbije periode koste

loze medische hulp, terwijl er 550 financieel gesteund werden. Opmerkelijk voor een 

tijd dat corpsleden in de studentenwereld zo domineerden is de vermelding in de 

Studenten-Almanak, dat ook niet-corpsleden tot de vereniging toegelaten werden. " 

De activiteiten van studenten buiten eigen kring mogen niet zonder meer tot de con

clusie leiden, dat bij de studenten in het algemeen veel behoefte bestond aan contac

ten met andere sociale klassen. Een artikel in Minerva 'Over de dronkenschap' is veel

zeggend. De auteur vond het een groot voorrecht, dat studenten ongeneerd dronken 

konden worden. In hun situatie was dit nog volmaakt onschuldig. Oud-studenten 

beschouwden de door hen aan de universiteit doorgebrachte tijd veelal als de gelukkig

ste van hun leven. Dit had mede te maken met het zich vrijelijk kunnen bedrinken, zon

der dat het aanstoot gaf. De schrijver repte niet over de aanhang, die de geheelonthou

dersbeweging onder studenten had. Het stuk doet desondanks aan als een wat lucht

hartige kritiek op medestudenten, die zich door het geheelonthoudersideaal aange

sproken voelden. "8 

Student en politiek 

Nu en dan gaven de redacteuren van de studentenbladen er blijk van, dat het gebeuren in 

de wereld niet langs hen heen ging. De Vox Studiosorum wijdde in april 1896 een artikel 

aan de vervolging van de Armeniërs in Turkije. De auteur wees op het uitblijven van hulp 

uit het buitenland met het gevolg dat reeds 100.000 Armeniërs het leven verloren had

den. Het laatste sprankje sympathie voor de Turken verdween bij het kennisnemen van de 

berichten over de moordpartijen. Als politici zich liever niet met deze aangelegenheid wil

den inlaten, betekende dit niet dat iedereen moest doen alsof er niets aan de hand was. 

Het stuk is achteraf opmerkenswaard, omdat de beschuldiging van genocide jegens de 

Armeniërs pas vooreen veel latere fase van de vervolging gebruikt pleegt te worden. '"' 
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De liberaal-gezinde studenten in Utrecht konden denken dat zij in wijk C een bondge

noot hadden in de figuur van Ka Blommers. Deze vrouw placht met een aantal stevig 

gebouwde mannen, die zich kennelijk graag voor het akkefietje leenden, vergaderingen 

van de socialisten te verstoren. In maart 1893 bracht Minerva een verslag over een der

gelijke actie op een bijeenkomst, die aan het thema van de werkeloosheid was gewijd. 

Ka Blommers moest niets van socialisten hebben, omdat zij hen een gevaar voor de 

positie van het Oranjehuis achtte. Om die reden kreeg zij, aldus een bericht in Minerva, 

in september van dat jaar een cadeau van oud-studenten. In een ingezonden stuk werd 

het gebaar gehekeld. Nederland had de reputatie een verdraagzaam land te zijn. Met 

haar gewelddadig optreden pleegde Ka Blommers inbreuk op het grondwettig recht 

van vergadering. '"' In hetzelfde nummer komt ook de instelling van een pensioenfonds 

voor de bedienden van PHRM ter sprake. De introductie laat zien dat ook corpsleden, 

waaronder er velen waren met een elite-achtergrond, oog hadden voor de noodzaak 

van eigentijdse maatschappelijke verbeteringen. ' " 

Eind 1896 startte in het Gebouw voor K & W een reeks lezingen van bekende socialis

ten. De lezingen waren georganiseerd door de in 1894 opgerichte Algemeene Debating 

Club, een subgezelschap van het Corps. De reeks begon met de Belg Emile Vandevelde. 

De volgende spreker in de reeks was Wilhelm Liebknecht, vader van de in 1919 vermoor

de Karl Liebknecht. Deze vertelde over de geschiedenis van het socialisme en de maat

regelen van Bismarck tegen de Duitse socialisten. De zaal was afgeladen vol. De aanwe

zigen kwamen af op een spreker, zo formuleerde het verslag het, die de geschiedenis 

waarover hij sprak niet alleen had beleefd maar ook gevormd: 'En is het niet schoon het 

verhaal te hooren van een man, die die historie een stuk van zijn leven kan noemen?' Bij 

de volgende lezingen vielen de Fransman Paul Laforgue, Eleanor Marx - een dochter 

van Karl Marx - en Pieter Jelles Troelstra te beluisteren.I42 

De lezingen van deze socialisten brachten een student tot het schrijven van een gefanta

seerd verslag in de Vox Studiosorum van het jaar 2036 over de feestweek ter gelegenheid 

van het 400-jarig bestaan van de Utrechtse universiteit. De schrijver veronderstelde dat 

het Munsterkerkhof (nu Domplein) dan Bebel-square heette naar een in zijn tijd befaam

de Duits socialist. Op de Bebel-square kwam een Troelstra-boulevard uit. Waar plein en 

boulevard in elkaar overliepen stond een toren, iets lager dan de omringende gebouwen 

met een bordje erbij 'Domtoren'. De feestweek van de universiteit zou overigens in 

Barneveld gevierd worden. Dankzij een snelle verbinding kostte de tocht vanuit Utrecht 

daarheen slechts vijf minuten. Hoogst merkwaardig werd het in 2036 gevonden, dat er 

ooit vervoer bestaan had in rijtuigen met paarden ervoor. Iedereen was immers gewend 

aan 'automobielen. Er waren in Barneveld tribunes neergezet, van waaraf het publiek kon 

bekijken, hoe het op een kroegjool van negentiende-eeuwse studenten toeging. Een 

'kinematograaf' maakte opnamen, waardoor men de feestweek overal in de wereld kon 

meebeleven. De feestelijkheden leverden een batig saldo op. Het bedrag aan winst werd 

gestort in een 'weerstandskas'voor werkstakende studenten.143 
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Uiteraard was het niet gemakkelijk voor lieden die nog om de dertig seconden hun pen 

in een inktpot doopten, te bedenken hoe de wereld zou veranderen. In 1896 werd voor 

het eerst door iemand in Nederland een auto aangeschaft. In de jaargang 1897 van de 

Vox prijkte een advertentie van The Continental Typewriter Agency, die studenten aan

moedigde 'dictaten of uitgewerkte dito' te laten kopiëren op een schrijfmachine. Als zij 

dit deden, zouden zij een veel beter leesbaar werk onder ogen krijgen: 'Conditiën zeer 

billijk'.'« 

Het einde van een eeuw in zicht 

Zo langzamerhand waren studerende meisjes een vertouwd verschijnsel geworden. In 

zijn rede bij de overdracht van het rectoraat van de universiteit in 1898 maakte de aftre

dende rector magnificus Valeton een vergelijking van de toestand van de universiteit in 

dat jaar met die van vijftig jaar terug. In 1848 waren er 23 professoren en 338 studenten, 

tegenover 37 hoogleraren en 722 studenten vijftig jaar later. Als de niet ingeschreven 

studenten werden meegerekend telde de Utrechtse universiteit zelfs 907 studenten. 

Onder hen waren er 23 'dames'. Bij de faculteit godgeleerdheid had zich voor het eerst 

een meisje aangemeld, terwijl zich aan de rechtenfaculteit twee meisjes hadden inge

schreven, die elk één college wilden lopen.145 Een paar maanden later zou de eerste 

prijs van de St. Nicolaas-rijpartij naar de groep 'De vrouwenbeweging' gaan.4f' 

De Vox-jaargang 1898 begon met een principiële verklaring over het belang van de stu-

dentenpers, 'De beteekenis van een Studentenblad'. Men hoorde te bedenken dat een 

studentenperiodiek een van de tradities was, 'tot wier handhaving en instandhouding 

tegenover de buitenwereld' het ieders 'roeping en plicht' was mee te werken. Een 

Utrechtse auteur in Minerva betoonde zich zeer verheugd over dit standpunt. De analy

se, dat er aan de studentenpers veel mankeerde, was hem uit het hart gegrepen. Hij 

was ook blij met de belofte in de Vox, dat het blad een kritisch blad zou worden. 

Zodoende kwam die beschouwing op hem over als een 'vlammend roode papaver' in 

een koolveld. Minerva en de Vox Studiosorum waren zijns inziens afgezakt tot bladen 

voor louter nieuwsverspreiding. De redacteuren schreven verslagen over vergaderin

gen, feesten en verkiezingen, maar waren overdreven voorzichtig, Zij wilden vooral niet 

krenken. De redacties van Vox en Minerva zouden durf moeten tonen, niet alles van de 

positieve kant bekijken. Pas dan waren de studentenperiodieken in staat baanbrekend 

werk te verzetten. 

Maar bij studenten is alles van korte duur. In oktober 1899 viel er opnieuw een princi

pieel artikel te lezen in de Vox over wat van de studentenpers moest worden verwacht. 

De redactie vergeleek een studentenblad met een lokale trein. Na enige tijd stapten 

een andere machinist en andere conducteurs in, maar de plaatsen, waar gestopt werd 

bleven gelijk. Zo keerden ook in een studentenblad dezelfde onderwerpen terug. Van 

de jaarlijks wisselende redacties kon niet verwacht worden, dat deze altijd figuren met 

schrijverskwaliteiten telde. Voor de bloei van een blad was het nodig, dat ook medestu-
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denten stukken leverden. Weren van toegezonden artikelen betekende censuur. 

Slechts de vorm kon een reden voor niet-plaatsing zijn.I47 Zulke hartekreten geven wel 

een indruk van het bescheiden zelfbeeld bij de redacteuren van de studentenbladen. 

Klaarblijkelijk geneerden de auteurs zich voor hun gedetailleerde verslagen. 

De groei van de studentenpopulatie leidde tot een toename van het percentage stu

denten, dat een ander type gezelligheidsvereniging dan het Corps voorstond. In 1895 

werd de Utrechtsche Studentenbond heropgericht, nadat een paar jaar eerder in de 

Viestraat de sociëteit U.E.S.A. voor de niet-corpsleden al heropend was. Bij de viering 

van de dies van de universiteit in maart 1897 ontdekten de corpsleden tot hun schrik, 

dat aan de monopoliepositie van het Corps officieel een einde was gekomen. Behalve 

hun Senaat had ook het Bestuur van de Studentenbond een uitnodiging ontvangen. "" 

De tegenwoordig zeer grote rooms-katholieke studentenvereniging Veritas werd reeds 

in 1889 opgericht, maar fungeerde aanvankelijk als subgezelschap van het Corps. " ' 

Gezien het snel groeiende aantal studenten had het duidelijk geen zin meer om het 

oude ideaal van één vereniging voor alle studenten blijvend te willen nastreven. Het 

ontstaan van andere verenigingen naast het Corps was zelfs noodzakelijk om zoveel 

mogelijk studenten de kans te geven actief aan het georganiseerde studentenleven 

deel te nemen. In 1899 werd dit nog eens extra duidelijk door de oprichting van een ver

eniging voor de meisjesstudenten. Het denkbeeld, dat vrouwelijke studenten lid van 

het Corps zouden kunnen worden wekte toentertijd slechts onbegrip. In Groningen was 

het met een voorstel in die richting hopeloos misgelopen. Wel werden in Utrecht bij de 

Algemeene Debating Club meisjestudenten als bezoeksters van vergaderingen toege

laten. In maart 1899 meldde de Vox onder de titel 'Nouveauté' de oprichting van een 

vereniging voor de 'dames-studenten'. Er had zich een bestuur geformeerd, dat vanwe

ge het geringe aantal leden slechts uit twee leden bestond. De statuten zouden aan het 

Corps ter goedkeuring worden voorgelegd. Bij de op te richten Dames-debating Club 

zouden ook leden van de Algemene Debating Club geïntroduceerd kunnen worden. In 

het verleden had dit corpsgezelschap immers meisjesstudenten voor zijn vergaderin

gen uitgenodigd. Het zinnetje 'Met belangstelling zien wij eventueele progressie van 

dit gezelschap tegemoet' sloot het bericht 'Nouveauté' af. Vanzelfsprekend kon de 

schrijver van het stukje niet weten, dat hij het over de geboorte van een zeer belangrij

ke vereniging, de toekomstige UVSV, had. Voor het studentenleven had er nauwelijks 

een waardiger afsluiting van de negentiende eeuw bedacht kunnen worden. De weg 

naar de emancipatie van de vrouw en oneindig veel grotere aantallen van studerende 

jonge mensen was definitief ingeslagen.IS0 

Conclusies 

Het is niet juist om te veronderstellen, dat studenten alleen studentenbladen lazen. Zij 

konden daar de nodige tijd mee zoek brengen, als de uitdijende jaargangen van de laat-
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Student zittend aan de leestafel In de stu

dentensociëteit PHRM aan het Munster

kerkhof (Domplein). De foto dateert van 

circa i8go. Utrecht, Stichting Corpsmuseum 

ste twee decennia van de negen

tiende eeuw in aanmerking wor

den genomen. De nu en dan in de 

studentenpers ter sprake komende 

leestafel op de sociëteit PHRM laat 

echter zien, dat ook gewone kran

ten tot de leesstof behoorden. 

Toch valt het op, dat studenten 

sterk op de eigen wereld gericht 

waren. De uitvoerige verslagen 

over verkiezingen voor studenten-

besturen met hun opgave van de 

stemmenaantallen van de win

naar en de verliezers doen de late

re lezer zelfs absurd aan. Interesse 

voor de buitenwereld blijkt vooral, 

als er zich in de wereld, land of 

stad gebeurtenissen voordeden, 

die noopten tot partijkiezen. Dit 

gebeurde op een opvallende manier, toen het socialisme een maatschappelijk ver

schijnsel van belang geworden was dat om een stellingname vroeg. Rijke jongelieden 

moeten de groei van die socialistische beweging met de nodige zorg in ogenschouw 

genomen hebben. Maar bij sommigen bestond begrip voor de arbeidersklasse en haar 

problemen. 

Theologiestudenten keken vaak anders tegen het studentenleven en zijn vertier aan. 

Hun oriëntatie op het protestants-christelijke deel van de samenleving bracht een 

zekere mate van betrokkenheid met zich mee en leidde tot activiteiten buiten de eigen 

kring. In 1846 richtten enigen van hen een zendingsvereniging op, Eltheto. Deze vereni

ging gaf vanaf 1847 het blad Beugten aangaande de uitbreiding van Cods Koningrijk op 

aarde - waarvan later in de eeuw de titel enkele keren veranderde - uit. Vanwege de 

aandacht voor de zending kan dit moeilijk een typisch studentenblad genoemd wor

den. Desondanks verdient het vermelding om te laten zien, dat de Utrechtse studenten 

niet allen overeen kam geschoren kunnen worden. Eltheto was vanaf 1853 zeer actiefin 

het zondagsschoolwerk. Aan de in de jaren tachtig gestichte zondagsschoolvereniging 

'Gloria in Excelsis' hebben theologen eveneens veel energie besteed. ]:', 

Een onophoudelijk terugkerend thema in de studentenpers was de groentijd. Dat een 
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relatief groot aantal studenten te Utrecht geen lid van het Utrechtsch Studentencorps 

werd, had te maken met de afkeer van de praktijken van het ontgroenen. Maar ook bin

nen het Corps zelf werden wel kritische geluiden vernomen, hoewel afschaffing van de 

groentijd nooit een issue was. De kritiek binnen het Corps had te maken met de felle 

reacties in kranten als Het Nieuws van den Dag, maar tevens met de kosten, die de 

groentijd voor nieuw aankomende studenten met zich bracht. Door middel van regle

mentering wist de Senaat misstanden te voorkomen, die eventueel tot maatregelen 

van de universitaire autoriteiten of zelfs afschaffing hadden kunnen leiden. 15: De 

groentijd bleef zodoende het systeem, dat eerstejaarsstudenten in aanraking bracht 

met het studentenleven, zoals men in het Corps vond dat het hoorde te zijn. De belang

stelling van de kant van de burgerij voor de jaarlijkse rijjool met verklede eerstejaars op 

St. Nicolaas en de ter verstrooiing van de burgerij georganiseerde activiteiten bij de lus

tra, speciaal de maskerades, geven aan dat het Utrechtsch Studentencorps in de stad 

populariteit genoot. 

De toename van het aantal studenten in het laatste decennium van de negentiende 

eeuwen de komst van vrouwelijke studenten maakten definitief een einde aan het ide

aal van één studentengemeenschap met het Corps als enige vereniging. Er ontstonden 

verenigingen naast het Corps. Het Utrechtsch Studentencorps zelf kon uitzien naar de 

spoedige verwezenlijking van de droom, dat het over een goed geoutilleerde eigen 

sociëteit zou beschikken. Interessant is de keuze van het ontwerp voor het gebouw aan 

het Janskerkhof. Terwijl de universiteit in haar in 1894 in gebruik genomen academisch 

centrum aan het Domplein een bouwwerk in een neostijl betrok, koos het Corps voor 

een eigentijdse architectuur met Jugendstil-elementen.153 Aan de studenten ging de 

vernieuwing op cultureel gebied niet voorbij. De belangstelling voor de opera's van 

Wagner en de onmiddelijke acceptatie van Leoncavallo's veristische / Pagliacci bewijzen 

dit evenzeer. " ' 

De studentenpers weerspiegelt de veranderingen die zich in de samenleving voordoen. 

Het waren er in de negentiende eeuw vele. 
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a.w. aangehaald werk 

DRCH Dutch Review of Church History 

1.1.E.S.A. lungit lunctos et Servat Amicos 

O.N.S. Ontspanning na Studie 

PHRM Placet Hic Requiescere Musis 

t.a.p. ter aangehaalder plaatse 

UPSD Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad 

USA Utrechtsche Studenten Almanak (of: Studenten-Almanak) 

UST Utrechtsch Studenten Tooneel 

UVSV Utrechtsche Vrouwelijke Studentenvereeniging 

FRITS BROEYER HET l ' T R E C H T S E AANDEEL 



Oud-Utrecht 

Literatuur 

Gedrukte bronnen 

De Gekortwiekte Faam. Utrechtsch Akademie tbiad. Verschenen: 1825-1827 

De Faam. Archief voor in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche Hoogeschooi. Verschenen:i834 

Utrechtsche Academische Recensent. Verschenen: 1834 

Utrechtsche Akademie Tafereelen. Verschenen: 1834 

Minerva. Tijdschrift voor studenten. Verschenen: 1835-1836 

Panathenaeum. Maandwerk voor Studenten en door Studenten. Verschenen: 1842-1843 

Gedenkschriften van eenen student. Verschenen: 1838-1841 

Braga. Dichterlijke Mengelingen. Verschenen: 1842-1844 

Universiteits-blad voor Nederland. Verschenen: 1849-1850 

Lucifer, Akademische Gourant. Verschenen: 1850-1853 

Universiteitsblad. Verschenen: 1854-1855 

Noord en Zuid. Tijdschrift voorde beoefening der fraaie letteren. Verschenen: 1867-1868. 

Vox Studiosorum. Verschenen: 1864-

Studenten Weekblad. Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland. Verschenen: 1871-1874 

Algemeen Nederiandsch Studenten-Weekblad Minerva. Verschenen: 1876-1923 

Vrije Arbeid. Verschenen: 1881-1884 

Secundaire literatuur 

Aerts, 1997 • R.S.A.M. Aerts, De tetterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids, Amsterdam, 1997 

Bierens de Haan, 1936 • J. Bierens de Haan e.a. (red.). Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936, Utrecht, 1936 

Bosch, 2005 • C.W. Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid: Aletta Jacobs 1854-1929, Amsterdam, 2005 

Brandt, 1936 • C.D.J. Brandt, 'De Utrechtsche Studentenpers', in: Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936, J. Bierens de Haan e.a. (red.), 

Utrecht, 1936 

Broeyer, 2004a • F.G.M. Broeyer, 'Theological education at the Dutch Universities in the nineteenth century', in: DRGH, 83 (2004) 

Broeyer, 2004b • F.G.M. Broeyer, 'Progressiviteit in de studentenwereld: Utrecht 1848-1853', in: Jaarboek Oud-Utrecht, 2004 

Doorninck, [1870] • J.I. van Doorninck, Bibliotheekvan Nederlandsche Anonymen en Pseudonymen, 'sGravenhage, [1870] 

Dorsman, 2001 • L.J. Dorsman, 'De stad Utrechten de dreigende opheffing van haar Academie in 1849', in: Gewina, 24(2001), nr. 2 

't Hart, 1990 • P.D. 't Hart, Utrechten de cholera 1832-1910, [Zutphen], 1990 

't Hart, 1992 • P.D. 't Hart, Een machtig middel tot volksontwikkeling. Honderd jaar openbare bibliotheken in de stad Utrecht 1892-1992, 

Zwolle, 1992 

Herwaarden, Van, 1976 • J.van Herwaarden,'Jubels en maskeraden aan de Utrechtse Universiteit', in: Jaarboek Oud-Utrecht, 1976 

Hiep, De, en Klarenbeek, 1991 • D. de Hiep en J. Klarenbeek, 725 jaar Vox Studiosorum: 1864-1990. Het oudste Nederlandse Studentenblad, 

Utrecht, 1991 

Hulten, Van, 1992 • B. van Hulten, Jugendstil in Utrecht, 1992 

Kernkamp, 1912 • G.W. Kernkamp, Studentenzeden, Haarlem, 1912 

Koorders, 1848 • D. Koorders, Het Groenwezen tegen Sappho verdedigd, Maarssen,i848 

Meulen, Van der, 2002 • D. van der Meu\en, Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker, Nijmegen, 2002, 666-677 

Opzoomer, 1848 • C.W. Opzoomer, De belangen van het Hooger Onderwijs. Memorie aan Zijne Majesteit den Koning, naar aanleiding van 

het ministeriëele rapport van 13 November 1848, Leijden, Amsterdam, 1848 

Opzoomer, 1849 • C.W. Opzoomer, De Hervorming onzer Hoogeschoolen. Rapport, Wetsontwerp, en Memorie van Toelichting, Leijden, 

Amsterdam, 1849 

Suerman, 1848 *• B.F. Suerman, 'Academiae prospéra et adversa', in: Idem, Oratio de emendenda artis salutaris institutione academica, 

legis medicae, in patria nostraferendae, fundamento praecipuo, Traject! ad Rhenum, 1848 

Wiarda, 1963 • J. Wiarda, Literatuur over de Groentijd, Groningen, 1963 

Woudenberg, 1994 • J.A. Woudenberg, Uw Koninkrijk kome. Het Utrechtsch Studenten-Zendingsgezelschap Eltheto Hè Basileia Theou 

(1846-1908), Zoetermeer, 1994 

Noten 

1. Bierens de Haan, 1936. Het universiteitsmuseum in Utrecht beschikt over een aan de geschiedenis van studentenleven gewijde 

afdeling, waarvan Jeroen Jekel conservator is. 

2. Vgl. voor de huidige interesse van historici voor de geschiedenis van tijdschriften Aerts, 1997. 

3. De Utrechter P. Harting schreef een aantal artikelen hierover voor de Vox Studiosorum, 'Studenten-tijdschriften van 1774-1855'. 

Relevant III (Vox, 5 [1869-1870], 43-51}. IV, [t.a.p., 85-108); IV - V (Vox, 6 [1870-1871], 325-337), VI [t.a.p., 419-429), VII (t.a.p., 443-449), De 

Leidenaar Ch. M. Dozy publiceerde 'Studenten-Tijdschriften 1770-1865', in: Minerva, 1 (1876-1877), (I, in:) 19 (20.9.1876), (II, in:) 20 

Q j / RITS BROEYER HET U T R E C H 1 SE AAN DE] I 



31 {31.12.1849); 33 (141-1850); 35 (28.1.1850); 36 (4-2.1850). Opzoomer, 18 

Opzoomer, 1849., 11. 

(27.9.1876), (III, in:) 32 (17.1.1877), (IV, im) 33 (24.1.1877) en de Leidenaar D.G.J. Jelgersma 'Nederlandsche Studenten-Ti jdschr i f ten 1850-

1853', i n : Minerva, 2 (1877-1878), (I, in:) 25 ( 7.11.1877), (II, in:) 29 (5.12.1877), (III, in) 30 (12.12.1877). De M/ne/va- jaargang 1888-1889 bevat 

nog weer een n ieuwe reeks: Minerva, 13 (1888-1889) 0, in:) 9 (19.4.1880) (II, in:} i o (26.4.1888), (III, in:} 11 (3.5.1888), (IV, in) 12 (n.5.1888). 

In Bierens de Haan, 1936, bevindt zich een beknopt ar t ikel over de studentenpers, geschreven door de latere hoogleraar n ieuwste 

geschiedenis C.D.J. Brandt (Brandt, 1936) 

4. Broeyer, 2004b 

5. Opgaven U.S.A., 182; o.tv., 1900. 

6. Gekortwiekte Faam, 1 (1825-1826), I. 

7. ' In le id ing ' , in : Gekortwiekte Faam, 1 (1825-1826), I. 

8. Gekor tw iek te Faam, 1 (1825-1826), II. 

9. Gekortwiekte Faam, 1 (1825-1826), X. 

10. Resp. Gekortwiekte Faam, 1 (1825-1826), XI, XII, X, V en VI. 

11 . Gekortwiekte Faam, 1 (1825-1826), V; Bijdrage ter beantwoording van het sde nommer van het Utrechtsch Akademie-blad De 

Gekortwiekte Faam, Utrecht [z.j. (1825)]. 

12. Faam, (1838), nr. 4. 

13. Utr. Akademie Tafereelen (1834) nr. 1,5-8. 

14. Minerva. Tijdschrift, Mengelwerk, 1,2 (1835-1836) 165-173,180-188, 297-315. 

15. Resp. Gedenkschriften, 1 (1838), nr. 3; 3 (1840) nr. 3; 1 (1838) nr. 4. 

16. Vgl . het plan van 1848/1849: Dorsman 2001. 

17. Braga, i (1842-1843), 77. 

18. Braga, 2 (1843-1844), 45 ,46 . 

19. Braga, 2 (1843-1844), 104. 

20. Universiteits-blad, 1 (1849-1850), 2 (5.3.1849), 2 (12.3.1849). 

2 1 . Universiteits-blad, 1 (1849-1850), 9 (30.4.1849). 

22. Universiteits-blad, ï (1849-1850), i o (7.5.1849). 

23. Universiteits-blad, i (1849-1850), 27 (3.12.1849); 

24. Universiteits-blad, 1 (1849-1850), 15 (11.6.1849). 

25. Universiteits-blad, i (1849-1850), 16 (18.6.1849). 

26. Universiteits-blad, i (1849-1850), 12 (21.5.1849). 

27. Universiteits-blad, i (1849-1850), 23 (5.11.1849). 

28. Universiteits-blad, 1 (1849-1850), 39 (25.2.1850). 

29. Zie ook Broeyer, 2004b, 133-137. 

30. Lucifer, i (1850-1851) 1 (11.3.1850). 

3 1 . Lucifer, 2(1851-1852)1 (24.3.1851). 

32. Opzoomer, 1848,13-30; Opzoomer, 1849, 58-63, 74-75.. 

33. Lucifer, i (1850-1851) 11 (20.5.1850). 

34. Lucifer, 1 (1850-1851) 18 (20.9.1850). 

35. Lucifer, i (1850-1851) 30 (2.1.1851); t.a.p., 2 (1851-1852) 12 (9.7.1851); t.a.p., 3 (1852-1853) 20 (24.12.1852). 

36. Lucifer, i (1850-1851) 20 (9.19.1850). 

37. Koorders, 1848. 

38= Suerman, 1848, 35 'eodem fere modo quo rudior ibus ï l lud f ier i solebat seculis'. 

39. Lucifer, 1 (1850-1851) 21 (14.10.1850). 

40. Over het reglementeren van de groent i jd , zie Kernkamp, 1912, 24-29. 

4 1 . Lucifer, 3 (1852-1853) 25 (2.4.1853). 

42. Lucifer, 3 (1852-1853) i (17.3.1852). 

43. Universiteitsblad, i (1854-1855) 19 (13.12.1854). 

44. Minerva 15 (1890-1891) 30 (27.11.1890). 

45. Hiep, De, en Klarenbeek, 1991 

46. De toekomst ige auteur van Bibliotheek voor Nederlandsche Anonymen en Pseudonymen, 's Gravenhage [1870]. 

47. Vox, 1(1864-1865) 1-4-

48. Vox, 1 (1864-1865) 420-424. 

49. Vox, 2 (1865-1866) 392-396; 413-416. 

50. Resp. Vox, 3 (1866-1867) 334. 26-27, 92-96, 98. 

5 1 . Vox,i (1864-1865)432. 

52. Zie ook 't Hart , 1990) 187-199. 

53. Vgl. Vox, ï o (1884) 12 (1.5.1884). 

54. Vox, 2 (1865-1866) 194. In 1889 werd krit iek geleverd op het a lcoholgebruik onderweg, zie Minerva, 14 (1889-1890) 14 (4.10.1889); in 

1893 op de lange duur van de rondr i t 's avonds door Utrecht , Minerva, 18 (1893-1894) 22 (12.10.1893). Voor een beoordel ing van de 

'groote r i jpar t i j ' , zie ook Kernkamp, 1912,17-20. 

55- Vox, i (1864-1865) 113-117,161-169. 

56. A. Kamp, 'Aan de lezers der Vox Stud iosorum' , in : Vox, 4 (1868-1869) 403-408. 

57. I. Esser Jr., 'Epi thaphiust .a.v. "Noord en Zu id" ' , 373-378; G. Wt tewaa l l , 'Appendix ' , in: t.a.p., 378-379. 

58. Vgl. o.a. Vox 35 (1899) 10 (25.3.1899); 15 (19.5.1899). 

FRITS BROEYER HET U T R E C H T S E AANDEEL 



lOud-Utrecht 

59. 'Academisch overzicht', in: Vox, 4 (1867-1868) 272-279. 

60. Studenten Weekblad, 1 (1871-1872) 11 (22.5.1871); 'Academisch overzicht', in: Vox, 6 (1870-1871) 461-462, 499-514; Studenten Weekblad, 

2 (1872-1873) 19 (21.10.1872). 

61. HJ. Tiemen, 'Wat moet er gedaan worden tot verbetering van 't Utrechtsch Studentencorps?', in: Studenten Weekblad, 1 (1871-1872) 

9 (8.5.1871). 

62. Studenten Weekblad, 1 (1871-1872) 11 (22.5.1871); Vox, 6 (1871-1872) 461-462,499-514. 

63. Studenten Weekblad, 2 (1872-1873) 21 (4.11.1872); Vox, 9 (1873-1874) 321-324. 

64. Studenten Weekblad, 2 (1872-1873) 37 (24.2.1873); 'Nabetrachting', in: Vox, 8 (1872-1873) 318-319. 

65. Lucifer, 1 (1850-1851), 28.1.1851; H.A., 'Iets over Gynaeko-Taxonomie, in USA, 1851, Mengelwerk, 141-157. Zie Broeyer, 2004,137-139. 

66. V., 'Gynaeko-Taxonomie', in: USA, 1852, Mengelwerk, 187-202. 

67 'Aan de Dames in 't Algemeen en de Utrechtsche Dames in 't Bijzonder', in: Lucifer, 3 (1852-1853) 12 (9.6.1852). 

68. 'Bericht', in: Lucifer, 3, 6 (28.4.1852). 

69. H. (=Paul Halting), 'Vrouwelijke studenten', in: Vox, 6 (1870-1871) 19-20. 

70. Voor de betekenis van Aletta Jacobs, zie: Bosch, 2005. 

71. Theodoor [ ] , 'Iets over de emanicipatievan de vrouw', in: Studenten Weekblad, 1 (1871-1872)10 (15.5.1871); C., 'Nog iets over emancipa

tie', in: Studenten Weekblad, 1 (1871-1872) 12 (30.5.1871); [vervolg], t.a.p, 15 (19.6.1871); 'Edinburgh 1 November', in: t.a.p, 24 (20.11.1871). 

72. 'Lezing LS. Schuller tot Peursum', in: Vox, 6 (1870-1871), 53-65. 

73. Broeyer, 2004a, 400-408. 

74. Studenten Weekblad, 2 (1872-1873) 12 (3.6.1872); 13 (10.6.1872); 14 (17.6.1872). 

75. Vox, 9 (1873-1874) 269-270. Zie ook Studenten Weekblad, 3 (1873-1874) 40 (18.3.1874). 

76. Redactie, 'L.S.', in; Vox, 1 (1875) 1 (16.1.1875); Z., 'Een Vraag', in: t.a.p., 7 (24.2.1875). 

77. Vox, 1 (1864-1865) 398-399. 

78. Meulen, Van der, 2002. Zie ook UPSD, 2.3.1875. 

79. Vox, 1 (1875) 9 (10.3.1875), 10 (17.3.1875), 11 (7-4.1875). 

80. Vox, 2 (1876) 6 (17.2.1876). 

81. Minerva, 2 (1877-1878) 26 (14.11.1877); 10 (1885-1886) 2 (19.2.1885). 

82. Vox, 2 (1876) 10 (16.3.1876), 11 (23.3.1876), 12 (30.3.1876), 13 (7.4.1876), 14 (27.4.1876); Minerva (1876-1877) 10 (25.4.1876). 

83. Vox, 3 (1877) 18 (31.5.1877), 21 (4.10.1877), 24 (25.10.1877). 

84. Vox, 2 (1876) 17 (18.5.1876). 

85. Vox, 1(1875) 15 (5.5.1875). 

86. Vox 1 (1875) 25 (13.10.1875), 27 (27.10.1875), 28 (3.11.1875), 30 (17.11.1875). 

87. Vox, 2 (1876) 1 (13.1.1876), 2 (20.1.1876), 3 (17.1.1876), 4 (3.2.1876), 7 (24.2.1876); Minerva, 1 (1876-1877), 3 (22.2.1876). 

88. Vox, 2 (1876) 27 (19.11.1876), 29 (2.11.1876), 31 (16.11.1876); 

89. Herwaarden, Van, 1976,136-181. 

90. Vox, 7 (1881) 11 (31.3.1881); Vox, 2 (1876), 23 (13.7.1876). 

91. Vox, 7(1881)22(29.9.1881). 

92. Vrije Arbeid, 1 (1881-1882), Feestnummer 27.6.1881; Vox, 7 (1881), 15 (12.5.1881); Vrije Arbeid, t.a.p., 12. Het artikel - in het feestnummer-

over de penningen bevat een plaat met afbeeldingen daarvan. 

93. Vrije Arbeid, 2 (1882-1883) 9, 203-234; t.a.p., 3 (1883-1884) 12, 252; 7,151-166; 1. 

94. Vox, 7 (1881) 33 (15.12.1881). 

95. Vox, 9 (1883) 33 (13.12.1883), 

96. Minerva, 13 (1888-1889) 32 (13.12.1888). 

97. Vox, 1 (1875) 33 (8.12.1875), 34 (15.12.1875). 

98. Minerva, 10 (1885-1886) 4 (12.3.1885); 5 (12.3.1885), 6 (19.3.1885), 15 (12.6.1885), 16 (18.6.1885), 18 (8.8.1885), 23 (29.10.1885), 30 (14.1.1886), 

31 (21.1.1886), 33 (4.2.1886). 

99. Vox, 9 (1883) 25 (18.10.1883); Minerva, 8 (1883-1884) 22 (24.10.1883). 

100. Minerva, 13 (1888-1889) 31 (6.12.1888). 

101. Minerva, 13 (1888-1889) 18 (21.6.1888), 19 (11.8.1888). 

102. Minerva ,15 (1890-1891) 16 (12.6.1890), 17 (19.6.1890). 

103. Minerva, 16 (1891-1892) 13 (21.5.1891), 14 (4.6.1891); Vox, 14 (1888), 9 (15.3.1888). 

104. Minerva, 17 (1892-1893) 13 (25.5.1892). 

105. Vox, 8 (1882) 3 (26.1.1882). 

106. Vox, 6(1880)7(26.2.1880). 

107. Vox, 7 (1881) 6 (24.2.1881); Vox, 31 (7.11.1895). Zie ook UPSD, 7.11.1895. 

108. Vox, 7 (1881) 27 (3.11.1881), t.a.p., 28 (10.11.1881). Zie ook UPSD, 31.10.1881,1.11.1881. 

109. Vox, 10(1884)15(15.5.1884). 

110. Vox, 17(1891)12 (16.4.1891), 13 (23.4.1891); Minerva, 16 (1891-1892) 8 (16.4.1891), 9 (16.4.1891), 12 (14.5.1891). 

111. Vox, 17(1891)30(12.11.1891). 

112. Minerva, 16 (1891-1892) 28 (26.11.1891). 

113. Minerva, 17 (1892-1893) i (11.2.1892). 

114. Minerva, 17 {1892-1893) 2 (18.2.1892). 

115. Minerva, 17 (1892-1893) 8 (31.3.1892). 

116. Minerva, 16 (1891-1892) 34 (4.2.1892); Enquete gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 79 Januari 1890, 

Q J FRITS BROEYER HET UTRECHTSE AAN DEEL 



[z.pl], (Derde Afdeling) Leiden, 'Gehoorde getuigen van Maandag 21 Juli tot en met Donderdag 21 Augustus 1890'. 

117. Minerva, 17 (1892-1893) 15 (9.6.1892), 24 (27.10.1892), 25 (3.11.1892). 

118. Minerva, 16 (1891-1892) 30 (10.12.1891). 

119. Minerva, 17(1892-1893) 8 (31.3.1892). 

120. Minerva, 17 (1892-1893) 9 (7.4.1892). 

121. Vox, 17 (1891) 18(28.5.1891). 

122. Minerva, 17 (1892-1893) 32 (19.1.1893), 34 (2.2.1893). 

123. Vox, 29 (1893-1894) 1 (9.2.1893). 

124. Vox, 30 (1894) 3 (15.2.1894). 

125. Vox, 29 (1893-1894) 3 (23.2.1893). 

126. Vox, 29 (1893-1894) 9 (27.4.1893). 

127. Vox, 29 (1893-1894) 6 (16.3.1893), 7 (23-3.1893). 

128. Vox, 341898)16(22.5.1898). 

129. F.R. Coers, Studenten-Liederboek voor Groot-Nederland, Utrecht, 1897, en Liederboek voor Groot-Nederland, Utrecht, 1897. 

130. Vox, 32 (1896) 5 (20.2-1896), 13 (7.5.1896); Vox, 35 (1899), 27.11.1899); o.a. Vox 31 (1895), 27 (24.10.1895). 

131. Vox, 6(1880)22(14.10.1880). 

132. Minerva, 17 (1892-1893) 23 (20.10.1892), 24 (27.10.1892), 25 (3.11.1892), 26 (10.11.1892); Vox, 8 (1882) 4 (2.2.1882). 

133. Vox, 34 (1898) 12 (28.4.1898); 13 (5.5.1898); 14 (12.5.1898); 16 (26.5.1898}; 19 (18.8.1898); 22 (6.11.1898); 28 (17.11.1898); Vox, 35 (1899) 12 

(28.4.1898). 

134. Vox, 35 (1899), 23 (19.10.1899'. Zie ook UPSD, 14.10.1899. 

135. Minerva 15 (1890-1891) 22 ( 2.10.1890); Vox, 33 (1897) 23 (7.10.1897), 25 (21.10.1897), 28 (n.n.1897), 29 (18.11.1897), V (2.12.1897); Vox, 34 

(1898), 21 (29.9.1898), 32 (6.10.1898); Vox, 35 (1899) 21 (5.10.1899), 23 (19.10.1899); Vox, 31 (1895) 25 (10.10.1895). 

136. Minerva, 18 (1893-1894)16 (8.6.1893). Zie Jaarverslag Leeszaal, 1906, 6. De student C.J. NolstTrenité was bestuurslid,'t Hart, 1992,32. 

137. Vox, 31 (1895) 32 (28.11.1895). Vgl. USA, 1897,169. 

138. Minerva, 6 (1891-1892) 6 (19.3.1892). 

139. Vox, 32(1896)4(30.4.1893). 

140. Minerva 18 (1893-1894} 7 (23.3.1893), 19 (21.9.1893), 20 (28.9.1893). 

141. Minerva 18 (1893-1894) 20 (28.9.1893), 

142. Vox, 32 (1896) 29 (12.11.1893), t.a.p., 33 (1897) 3 (4.2.1897), 6 (25.2.1897), 10 (25.3.1897), 11 (1.4.1897). 

143. Vox, 33 (1897) 6 (25.2.1897). 

144. Vox, 33(1897)20(29.7.1897). 

145. Minerva, 23 (1898-1899) 19 (29.9.1998). 

146. Minerva, 23 (1898-1899), 29 (8.12.1998). 

147. Minerva, 23 (1898-1899), 6 (17.3.1898), Vox, 35 (1899), 22 (21 [=12],10.1899); 23 (19.10.1899). 

148. Vox, 31 (1895) 15 (16.5.1895); Vox, 33 (1897) 11 (1.4.1897). 

149. Vgl. Vox 35 (1899) 17 (1.6.1899). 

150. Vox 35 (1899) 7(2.5.1899). De USVS heette oorspronkelijk ONS (Ontspanning na Studie). 

151. Woudenberg, 1994,15, 49,116. 

152. Voor literatuur over de groentijd, zie Wiarda, 1963. 

153. Hulten, Van, 1992,4. 

154. Vox, 17 (1891) 29 (5.11.1891); 30 (12.11.1891); Minerva, 18 (1893-1894) extra-nummer (21.12.1893). 

FRITS BROEYER HET U T R E C H T S E AANDEEL 



lOud-Utrecht 

FRITS BROEYCR HET U T R E C H T S E AANDEEL 


