




Maandblad Oud-Utrecht 1991. - Dl.64 ook te achterhalen waaronn hij niet in Leiden bleef.Het blijkt dat Nieuwentijt in Leiden voor de academi-sche vierschaar heeft terecht gestaan wegens onderandere verscheidende staaltjes van geweldpleging.Hij werd deswegen van de universiteit verwijderd envoor tien jaar uit de stad verbannen'). Zonder manke-ren schreef hij zich daarop in te Utrecht en promo-veerde enkele weken later, op 8/1 8 februari 1 676'°),bij professor Jacobus Vallan tot doctor in de medicij-nen. Een van zijn kornuiten, die tegelijk met hem wasgearresteerd en verbannen, promoveerde eveneenste Utrecht, zij het pas een jaar later&quot;).Een poosje grasduinen in het archief van de Leidseacademische vierschaar levert trouwens wel meernamen op die later aan een andere universiteit weeropduiken. In maart 1 674 werd Abraham de Matter uitLeiden verbannen wegens een ernstig geval vanhuisvredebreuk'^). In december van datzelfde jaarpromoveerde hij tot doctor in de medicijnen, niet teHarderwijk,

wat voor de hand zou hebben gelegen (hijkwam uit Zutphen), maar te Utrecht. Zijn medeplich-tige Johannes Gort week wel uit naar Harderwijk,waar hij op 30 mei/9 juni 1675 promoveerde tot doc-tor in de rechten''). Dat men te Utrecht niet erg kies-keurig was wat betreft het verleden van zijn promo-vendi was trouwens al duidelijk uit het door Kern-kamp (a.w. biz. 1 58-1 59) verhaalde geval van PetrusPhelten, dat speelde in 1660. Phelten was in Leidenvan de universiteit gezet en in Harderwijk onder arrestgeplaatst. Niettemin liet de Utrechtse Senaat hem,ondanks krachtig protest van Harderwijk (Pheltenhad zijn arrest verbroken; hangende de procedurewas het hem verboden te promoveren), tot de promo-tie toe&quot;). De curatoren voelden zich in de zeventien-de eeuw bij herhaling gedrongen om de senaat te ma-nen geen onwaardigen tot de promotie toe te laten'^). gaat hier om de jaren 1 676, 1686 en 1 696. Deze ja-ren zijn representatief in die zin dat ze zich niet onder-scheiden door een bijzonder groot of

bijzonder kleinaantal promoties. In 1676 promoveerden te Utrecht 28 mensen. Twaalfvan hen waren eerder te Leiden ingeschreven. Vandeze twaalf vinden wij er vijf terug in de recensielijstvan 1676. Met inbegrip van de bovengenoemdeNieuwentijt, die nog geen gelegenheid had gehad omzich te Leiden te laten recenseren, maakt dat zes stu-denten die van Leiden naar Utrecht overstapten lou-ter om te promoveren. Het opvallendste voorbeeld iswel Philippus Arnoldus am Ende, die zich, na een eer-dere inschrijving te Leiden, te Utrecht eind 1675 in-schreef en daar op 9/19 februari promoveerde, omzich twee dagen later, op 21 februari 1676, alsnog teLeiden te laten recenseren&quot;). 6 a Dit zijn aardige feiten, maar het blijft wel op het anec-dotische vlak. De vraag is welke omvang dit ver-schijnsel had. Incidentele snelle promoties kwamen,zoals we zagen, zelfs te Leiden voor. In hoeverremaakte men er te Utrecht een systeem van? Daar wehier niet, zoals te Leiden of Harderwijk, de inschrij-vingsgelden met de

promotielijsten kunnen vergelij-ken is het moeilijk een bevredigend antwoord op dezevraag te geven. Wat we echter kunnen doen is kijkenhoeveel van de Utrechtse promovendi eerder elders,in het bijzonder te Leiden, hadden gestudeerd. VoorLeiden kunnen we uit de recensielijsten bovendien bijbenadering afleiden wanneer deze studenten daarvertrokken zijn'^). Veel meer dan een indicatie geeft dit natuurlijk niet.Het is niet onaannemelijk dat ook mensen zondervoorafgaande studie te Leiden wel eens snel een bulkwamen halen in Utrecht. Over de talrijke studentendie niet eerder in Leiden stonden ingeschreven valtniets te zeggen. Misschien studeerden zij te Utrecht,misschien elders, misschien in het geheel niet. Van-wege deze onzekerheden lijkt het niet zinvol een uit-puttend onderzoek te verrichten. Ik heb daaromslechts enkele jaren steekproefsgewijs bekeken. Het Afbeelding van een promotiepenning uit 1643. GAUTop.-Hist. Atlas HA R 43.4. In 1686 vinden wij te Utrecht 33 promovendi, vanwie opnieuw

twaalf eerder te Leiden waren inge-schreven. Van deze twaalf vinden we er weer zes inde onmiddellijk voorafgaande recensielijsten. Daar-naast vinden we een drietal promovendi dat zich paste Leiden lieten inschrijven nadat ze al in Utrecht ge-promoveerd waren; twee van hen waren buitenlan-ders. In 1696 gaat het om 57 promovendi, van wievijftien uit Leiden. Daarvan hadden zich echter maarvier bij de voorgaande gelegenheid te Leiden laten re-censeren. Twee studenten, die zich pas in februari1696 voor het eerst te Leiden hadden ingeschrevenen dus geen gelegenheid hadden gehad om zich daar 35










