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Omslag voorzijde: 
fragmenten van het raam in het trappenhuis 
van het Academiegebouw, met het wapen van 
de universiteit met het opschrift: 
‘Het woord van de heer is als een lamp 
voor onze voeten.’ Daaronder het opschrift: 
‘School gewijd aan de studies van de 
vroomheid, de deugd en de goede letteren’ 
(zie pagina 14 en noot 33).
Daaronder een fragment van een schets van de 
voormalige muurschildering in de aula van het 
Academiegebouw. Deze schildering van de hand 
van Rudolf en Otto Linnemann uit Frankfurt 
staat in zijn geheel hierboven afgebeeld.
Zij is getiteld de ‘Triomf der Wetenschap’. 
In het midden staan en zitten de personificaties 
van de vijf faculteiten, namelijk die van de 
wis- en natuurkunde, de rechten, de letteren, 
de theologie en de geneeskunde.
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De herinvoering van het Latijnse diploma aan de 

Rijksuniversiteit Groningen: over academische 

symboliek en academische rituelen

Wie spreekt niet graag een mondje Latijn? Hoeveel studenten laten niet graag
blijken dat zij het onderscheid hebben geleerd tussen mores en gewoonten, mensa 
en cafetaria, doctor en dokter? Een klein mondje slechts, meer wordt er tegen-

woordig eigenlijk niet verwacht, meer lijkt ook nauwelijks nodig. Aanwijsbaar nut heeft de 
taal in de ogen van velen allang niet meer,1 maar gebruik van enig Latijn geeft wel status, 
staat geleerd en verfraait het betoog. Bovendien kun je er van alles mee suggereren of 
verhullen. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

‘Zelfs cum laude garandeert geen inceptio fortunatus’ 
(Arts en Auto)2 

‘Jezus Christus blijkt keer op keer – geloof het of niet – in litteraribus een lousy 
character, dat onmogelijk meer tot leven te wekken is’ 
(P.F. Thomése)3 
 
‘Ik vermijd vaktermen. Dat zijn vaak directe vertalingen uit het Engels of het Latijn. 
Maar voor “intermitterende bilaterale akoestische stimuli” kun je ook “afwisselende 
klikjes links en rechts” schrijven zonder verlies aan betekenis.’ 
(Douwe Draaisma)4

Dit zijn zomaar wat zinsneden, een kleine selectie van een avondje willekeurig lezen. De hang 
om enig Latijn in te vlechten in een verhaal, is bij schrijvers en sprekers dus nog bij lange na 
niet dood! Onmiskenbaar hebben vooral het huis- tuin-en-keukenlatijn en het potjeslatijn 
geprofiteerd van het wegzinken van het correcte Latijn uit het geheugen. Het verbasteren 
en verhaspelen van de taal biedt zo zijn eigen plezier. Neem bijvoorbeeld de geheimzinnige 
magie van Harry Potters wonderlijke toverlatijn: Expecto patronum, Petrificus totalus, Aresto 
momentum en Lumos. Van een geheel ander karakter is het vele Latijn waarmee het jargon van 
juristen en medici is doorspekt. Zo hebben juristen het over: Ne bis in idem (‘niet tweemaal 
over dezelfde zaak (procederen)’) en pacta sunt servanda (‘afspraak is afspraak’). Artsen doen 
daarvoor in wijsheid niet onder met hun ubi pus, ibi evacua (‘waar etter is, verwijder hem’). 
Ook hun recepten bergen nog steeds veel Latijn in zich: 

1	 Vergelijk	Jean	Pierre	Rawie,	‘Bar	en	Boos:	Eind	van	het	Latijn’,	

Dagblad van het Noorden,	27	november	2010.	Toch	blijft	er	nog	een	

sprankje	hoop,	zoals	blijkt	uit	Rawies	niet	per	se	negatieve	conclusie:	

‘Eigenlijk	is	het	enige	argument	om	het	gymnasium	te	behouden,	dat	

mensen	die	geen	gymnasium	gedaan	hebben,	daar	hun	hele	leven	

bedroefd	over	zijn.’	Hoe	kan	dit	gemis	worden	verklaard?	De	grote	

Romeinse	redenaar	Marcus	Antonius	legde	eens	uit	dat	het	aandachtig	

lezen	van	oude	schrijvers	‘het	spreken	beïnvloedt	en	als	het	ware	kleurt’;	

hij	vergeleek	dit	lezen	met	een	wandeling	in	de	zon,	die	je	(ook	al	is	ze	

voor	een	ander	doel	ondernomen)	toch	een	gebruinde	tint	bezorgt	

(Cicero,	Over de redenaar	2,	60;	vertaling	W.A.	van	Rooijen-Dijkman).

2	 Deze	woorden	vormen	de	kop	boven	een	advertentie	voor	het	

‘Jong	professional	pakket’	(een	financieel,	fiscaal	en	juridisch	advies	

voor	(para)medici)	van	de	Vereniging	voor	Arts	en	Auto	(Arts en Auto,	

november	2010,	achterkaft).	De	boodschap	kan	worden	uitgelegd	als:	

‘Zelfs	de	beste	studieresultaten	garanderen	niet	dat	je	kostje	gekocht	is.’

3	 ‘Dit	wonder	wilde	ik	ook’	in	‘Zes	schrijvers	lazen	een	Bijbelboek	in	de	

nieuwe	Statenvertaling’,	NRC Handelsblad,	Boekenbijlage	23	december	

2010.	Thomése	is	van	mening	dat	Christus’	wonderen	en	lijden	een	zegen	

waren	voor	de	schilderkunst	en	de	muziek,	maar	minder	hebben	opgele-

verd	voor	de	literatuur.

4	 ‘Het	geluk	van	een	monotalent’,	interview	van	F.	Hummels	met	

D.	Draaisma	in	Broerstraat	(2010),	nr.	4,	5–6.
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Rudolf en Otto Linnemann uit Frankfurt waren
de makers van het grote glas-in-loodraam uit 
1914 in het trappenhuis van het Academie-
gebouw. Daar werden hoogtepunten uit de 
geschiedenis van de Groninger academie op 
monumentale wijze in beeld gebracht en kreeg 
Ubbo Emmius omringd door de andere hoog-
leraren en universitaire functionarissen uit 
1614 de voornaamste plaats. 
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Amice (‘vriend’) 
R (recipe, ‘neem’) / paracetamol 
F (fac, ‘maak’) / tablet
Da (‘geef ’) / 20 mg.
Signa (‘let op’) /2 x daags; met water innemen 

Het is dus met het Latijn nog niet helemaal gedaan. De voorbeelden laten het zien en juist de 
opmars van het Engels in onze tijd heeft een nieuwe vloed van latinismen over ons uitgestort. 
Draaisma’s voorbeeld laat dit ook zien.
 Hoe kleurrijk dit alles ook mag zijn, het zal niet de hoofdreden zijn geweest voor het 
bestuursbesluit van de Rijksuniversiteit Groningen om terug te keren naar de traditie van 
een Latijns ‘diploma’ voor elke student die zijn bachelor of master behaalt. Deze traditie was 
in 2001 afgeschaft:5 de RUG wilde een moderne universiteit zijn en een ‘dode taal’ op de bul 
paste daar niet bij.6 Daarom werd sindsdien de universitaire ‘bul’7 niet meer in het Latijn 
opgesteld, maar in het Nederlands of Engels. Maar al snel gingen er stemmen op om het 
Latijn opnieuw in te voeren.’8 Hoe valt zo’n snelle wisseling van standpunten te begrijpen? 
Bovendien viel de bekendmaking van het Groninger besluit praktisch samen met het 
bericht dat het bestuur van de Leidse universiteit besloten had het tegenovergestelde te doen: 
daar werd Engels het nieuwe Latijn.9 We mogen dus concluderen dat niet alle bestuurders 
van ‘klassieke universiteiten’ als Groningen en Leiden het woord ‘klassiek’ nog vanzelf-
sprekend verbinden met de ‘klassieke talen’, het Grieks en Latijn.10 Tot in de negentiende 
eeuw was het Latijn bij uitstek de taal voor onderwijs en geleerdheid. Sinds de oprichting van 
de universiteiten van Salerno, Bologna, Oxford en Parijs in de middeleeuwen, lag die rol ook 
voor de hand, gezien de functie van die taal in de oudheid. Het voornaamste argument voor de 
herinvoering van het Latijnse diploma is daarom de symbolische betekenis van het Latijn als 
eeuwenoude academietaal en drager van een lange onderwijs- en wetenschapstraditie. 

Van alle argumenten die men verder nog kan aanvoeren ter verdediging van het Latijnse 
diploma als academisch symbool, springt er één uit, namelijk de betekenis van die momenten 
waarop symboliek graag en veelvuldig wordt gebruikt. Symbolen hebben doorgaans immers 
geen praktisch nut, maar vaak wel een groot emotioneel en psychologisch effect. Dit 
wordt men gewaar bij rituele ceremonies, die zijn ingesteld om een indruk achter te laten. 
Voorbeelden hiervan zijn feestelijke vieringen van geboortes of huwelijken, plechtige 

5	 In	het	depot	van	het	Universiteitsmuseum	worden	veel	Latijnse	en	

andere	diploma’s	uit	verschillende	perioden	bewaard.	Het	correct	en	

elegant	vertalen	van	de	teksten	van	de	diploma’s	en	van	de	namen	van	

de	verschillende	studierichtingen	vergt	het	nodige	talent	en	grote	kunde.	

Deze	taak	was	speciaal	vermeld	in	de	leeropdracht	van	dr.	Fokke	

Akkerman	tot	zijn	vertrek	in	het	voorjaar	van	1995.	‘Appendix:	Fokke	

Akkerman	als	vertaler	van	doctoraalgetuigschriften’,	in	Limae labor et 

mora: opstellen voor Fokke Akkerman ter gelegenheid van zijn zeventigste 

verjaardag,	red.	Zweder	von	Martels,	Piet	Steenbakkers	en	Arjo	

Vanderjagt	(Leende,	2000),	233–235.

6	 Vgl.	‘Latijn	terug	op	de	bul’	in	Dagblad van het Noorden,	1	april	2010.

7	 Het	Nederlandse	woord	‘bul’	wordt	in	het	Latijn	vertaald	met	

diploma,	niet	met	bulla, wat	potjeslatijn	is.	Het	Latijns woordenboek	van	

H.	Pinkster,	bijvoorbeeld,	geeft	als	betekenissen	van	bulla achtereen-

volgens:	‘(water)bel’,	‘knop/beslag’	(van	deuren	en	meubilair)	en	‘gouden

medaillon’;	in	de	middeleeuwen	krijgt	het	woord	de	betekenis	van	

‘(pauselijk	of	keizerlijk)	zegel’	en	‘oorkonde’,	maar	niet	van	‘(universitair)	

diploma’.	

8	 ‘Latijn	terug	op	de	bul’	in	Dagblad van het Noorden, 1	april	2010:	‘[…]	

in	2001	werd	het	Latijn	op	de	bul	afgevoerd	en	vervangen	door	Engels	

en	Nederlands.’	Zie	ook	J.H.A.	Lokin,	‘Redactionele	kanttekeningen:	

Ad summos honores impetrandos’,	R.M. Themis	2000/4,	121–122.

9	 ‘In	Leiden	is	Engels	het	nieuwe	Latijn’	in	NRC Handelsblad,	21	april	

2010:	‘“Engels	is	het	Latijn	van	nu”	lichtte	rector	magnificus	Paul	van	

der	Heijden	zijn	besluit	toe	[…]	De	maatregel	is	niet	met	algemeen	

gejuich	ontvangen.	Mare	(universiteitsblad	Leiden)	citeert	Arno	

Geleijnse,	voorzitter	van	de	universiteitsraad:	“Mijn	familie	vindt	dat	ik	

een	ingewikkelde	studie	doe.	Daar	hoort	een	ingewikkelde	bul	bij.”	De	

reactie	van	de	rector:	“Ah,	maar	dat	is	elitair.”	[…]	Of	de	Leidse	universiteit	

haar	wapenspreuk	Praesidium Libertatis	(“bolwerk	van	vrijheid”)	wil	

omzetten	in	“Bulwark of Freedom”	is	niet	bekend.’	Inmiddels	heeft	de	

Leidse	universiteit	na	heftige	protesten	besloten	om	de	oude	traditie	

op	een	aangepaste	wijze	te	handhaven.

10	 R.R.	Nauta,	‘Het	“klassieke”	en	de	Oudheid.	Een	korte	

begripsgeschiedenis’,	Lampas	38	(2005),	92–107.

Een pagina uit het collegedictaat van de
student Johannes Marcus Baart de la Faille, die 
op 29 oktober 1823 in Groningen promoveerde 
in de geneeskunde. Ook de afbeelding op de 
achterzijde van de omslag komt uit dit dictaat. 
Zij toont de ‘grote borstbuis’ van ‘een meisje van 
zes jaren’. Het gaat dus om de verzamelbuis in 
de borstholte waar alle lymfevocht wordt terug-
gevoerd naar de bloedbaan. De letter A in de 
tekening stelt het hart voor ‘dat een beetje van 
zijn plek is verschoven’.
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In de aula van het Academiegebouw hebben de opschriften excute et invenies (‘onderzoek 
en gij zult ontdekken’), non scholae sed vitae [discimus] (‘[leren doen we] niet voor school, 
maar voor het leven’) en met name favete linguis een vergelijkbare symbolische, rituele 
kracht: zwijgt, want hier wordt iets gezegd van hogere orde.13 Niet anders gaat het eraan toe 
bij studentenverenigingen op momenten van gezamenlijk belang. Zo roepen de Vindicaters 
met een Frans politesse iedereen tot een hogere orde en gebruiken de Albertianen silentium 
(‘stilte’) als samenbindende kreet waarmee de jaarliederen worden ingezet. Zo heeft elke 
vereniging zijn eigen wijze om de gemoederen bijeen te brengen en de harten te binden. 

Keizer Claudius, de stotteraar, de mankepoot, de idioot (althans in de populaire traditie), was 
de laatste die nog het Etruskisch kende, dat vóór het Latijn in de omgeving van Rome werd 
gesproken. Die taal bood de Romeinen weinig praktisch nut en het hoeft ons dan ook niet te 
verbazen dat de meeste herinneringen aan die taal zijn verdwenen. Sinds 19�0 gaf de ene 
studie na de andere de toelatingsverplichting van het Latijn op. Het is dan ook niet vreemd 
dat nu voor de meesten het Latijn meer dan ooit tevoren een ‘dode taal’ is geworden.14 Men 
kan zich afvragen hoe in �01�, bij het 1�00 jarig bestaan van de Groninger universiteit, tegen 
het Latijn zal worden aangekeken? Hoe zal dan de symboliek van het Latijnse diploma nog 
worden gewaardeerd? Het antwoord op deze vragen hangt vooral af van hoe in het onderwijs 
met de Latijnse taal en cultuur zal worden omgegaan en ook van de vraag of er een nieuwe 
zinvolle functie aan zal kunnen worden (terug)gegeven. Met dit in het achterhoofd zetten we 
nog eens uiteen hoe het Latijn ooit zijn bijzondere positie aan de Groninger academie kon 
verwerven. Met enkele voorbeelden illustreren we vervolgens hoe het daar tot aan onze tijd 
heeft gefunctioneerd en hoe het nu de last van de ouderdom kan weerstaan.15

13	 Letterlijk:	‘begunstigt	(de	rituele	handeling)	met	de	mond’	(hetzij	

door	gepast	te	zwijgen,	hetzij	door	gepast	te	spreken);	vgl.	bijv.	Cicero,	

De divinatione	2,	81	en	Horatius,	Carmina	2,	3,	2.

14	 De	ogenschijnlijk	onafwendbare	neergang	van	het	Latijn	leidde	in	

de	afgelopen	decennia	niet	zelden	tot	diep	pessimistische	geluiden	over	

de	toekomst	van	het	vak	in	Groningen.	Zie	voor	een	uitgesproken	voor-

beeld	Heinz	Hofmann	(inl.	en	red.),	Latin studies in Groningen, 1877–1977	

(Groningen,	1990),	inl.	21.	

15	 Vergelijk	Zweder	von	Martels,	‘Een	orchidee	in	de	kou.	Verzorgings-

tips	voor	een	orchideeënvak:	de	studia humanitatis	en	de	klassieke	talen’	

in:	Onder Orchideeën. Nieuwe oogst uit de Tuin der Geesteswetenschappen 

te Groningen,	red.	J.	van	Dijk	(Groningen,	2010),	123–140.

begrafenissen, maar ook de diploma-uitreiking behoort daartoe. Dit is immers de feestelijke 
bekroning van jarenlange arbeid. De welgekozen woorden daarbij zijn bedoeld om bij 
de toehoorders – familie, vrienden en vakgenoten – een gevoel van saamhorigheid op te 
roepen. Buitenstaanders zien vaak enkel de ‘clichés’, niet de kracht van zulke momenten. 
De toegesprokene wordt niet alleen beloond, maar er wordt ook een basis gelegd voor de 
inspanningen die nog in het verschiet liggen en die ook om grote eensgezindheid vragen.11 
 Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor de huidige academische promotieplechtigheid. 
Het element van spanning is daaruit goeddeels verdwenen: niemand kan een promovendus 
de doctorstitel onthouden, zolang maar één enkel woord door hem wordt gezegd tijdens 
de ondervraging. Zo is de regel. Maar de gehele entourage van de plechtigheid, de oude 
gewoontes, de pedel met het wapen van de universiteit gevolgd door het cortège van hoog-
leraren, de plechtige formules, het hora finita (‘de tijd is geëindigd’) aan het slot12. Dat alles 
draagt bij tot een sfeer van verbondenheid en tot het besef bij het publiek, dat het even deel 
uitmaakt van die eeuwenoude, kostbare traditie van hoger onderwijs en wetenschap waarvan 
de universiteit de uitdrukking is. 

11	 M.F.	Carter,	‘The	Ritual	Functions	of	Epideictic	Rhetoric:	The	Case	of	

Socrates’	Funeral	Oration’. Rhetorica. A Journal of the History of Rhetoric	9:	

3	(1991),	209–232.

12	 De	hoogleraar	Latijn	P.J.	Enk	(1885–1960)	vond	het	aan	andere	

universiteiten	gebruikelijke	hora est	(‘het	is	tijd’)	weinig	klassiek;	daarom	

roept	alleen	de	Groningse	pedel:	Hora finita! 
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leerden alle christelijke volkeren, die naar dat centrum toestroomden, Latijn en legden 
zij zich toe op Latijnse geschriften. 
 Valla’s benadering van het Latijn was in hoge mate praktisch gericht en dit gold 
ook voor het onderwijs, dat door de humanisten was gereorganiseerd. Wat wilden deze 
humanisten van de renaissance? Zij ontlenen hun naam aan het begrip ‘humanistische 
studies’ (studia humanitatis).18 Deze studies waren gericht op de ontwikkeling van die 
twee vaardigheden die de mens uniek maken onder de levende wezens, namelijk spreken 
en denken. Cicero schrijft dat alle vakken die bijdragen tot hetgeen de mens [van de andere 
levende wezens] onderscheidt (humanitas) een bepaalde gemeenschappelijke band hebben 
en dat zij door een zekere verwantschap onderling worden verbonden (Pro Archia 1.1-2). 
Die vakken waren voor Cicero, en de humanisten in zijn voetspoor, de grammatica, de 
retorica, de geschiedenis, de (moraal)filosofie en de poëzie, die terecht ook wel de ‘voedster 
van de retorica’ werd genoemd. Zowel Cicero als de humanisten hadden ook aandacht 
voor het ‘hogere en goddelijke’, kortom voor de betekenis van gewijde teksten. De meeste 
van deze humanisten zouden zich dan ook wat dat betreft slecht thuis voelen bij het 
huidige Humanistisch Verbond dat adverteert met de leus ‘Zonder uw steun is het 
humanisme aan de goden overgeleverd’.19

 De humanisten richtten zich dus in belangrijke mate op de training van alle aspecten 
van de Latijnse welsprekendheid. Zo werden hun leerlingen voorbereid op tal van functies, 
zowel in het onderwijs, als daarbuiten. Niet zonder reden prees de iets jongere Aeneas 
Silvius Piccolomini (†1���) de bestuurders van Florence, omdat zij niet zoals de meeste 
staten juristen, maar redenaars en humanistisch opgeleide mannen tot kanselier benoemden. 
Zo hielpen zij hun stad tot grote bloei brengen, want humanisten beheersten de kunst van 
het correct schrijven en spreken. Dat kreeg men niet onderwezen van juridische leermeesters 
als Bartolus de Saxoferrato en Innocentius, wel van Cicero en Quintilianus.20

18	 Zie	over	dit	begrip	‘humanistische	studies’	Zweder	von	Martels,	

‘Een	orchidee	in	de	kou’	(zie	noot	15).

19	 Zie	voor	literatuur	over	dit	onderwerp	Zweder	von	Martels,	

‘The	Studia humanitatis	and	the	Studia divina:	the	Role	of	Ethics	and	the	

Authority	of	Antiquity’,	in:	eds.	Z.	von	Martels	and	V.	M.	Schmidt,	Antiquity 

Renewed. Late-Classical and Early-Modern themes	(Leuven,	2003),	

185–210.	Erasmus	en	ook	Spinoza	zijn	goede	voorbeelden	van	deze	

humanistische	aandacht	voor	gewijde	teksten.	Zie	voor	Spinoza	

(die	veeleer	een	zoon	was	van	het	humanisme	dan	de	vader	van	de	

verlichting)	Fokke	Akkerman,	‘Humanism	and	Religion	in	the	Works	

of	Spinoza’,	in:	A.A.	MacDonald,	Z.	von	Martels,	J.R.	Veenstra,	Christian 

Humanism. Essays in Honour of Arjo Vanderjagt	(Leiden	2009),	

211–224.

20	 A.S.	Piccolomini,	De Europa,	editie	A.	van	Heck	(Vaticaanstad,	2001),	

231	(nr.	213).	Cicero	(106–43	v.	Chr.)	was	naast	Quintilianus	(35–100)	

bij	uitstek	de	meester	van	de	Latijnse	welsprekendheid.	De	juridische	

commentaren	en	teksten	van	Bartolus	de	Saxoferrato	(1314–1357)	en	

paus	Innocentius	III	(1160–1216)	werden	de	gehele	middeleeuwen	door	

druk	bestudeerd	aan	de	universiteiten.	De	strijd	ging	natuurlijk	over	wat	

correct	Latijn	was:	het	algemeen	begrepen	vulgaire	Latijn	van	Bartolus,	

of	het	op	de	antieke	schrijvers	gebaseerde	Latijn	van	de	humanisten.	

Zie	daarover	J.H.A.	Lokin,	W.J.	Zwalve,	Hoofdstukken uit de Europese 

Codificatiegeschiedenis	(Den	Haag,	2006),	147–148,	met	name	175–176.

De Romeinen voelden zich in intellectueel en cultureel opzicht de minderen van de
Grieken, maar op bestuurlijk en organisatorisch terrein de meerderen. Vergilius vat 
dit treffend samen: 

Anderen, denk ik, hebben meer talent om bronzen beelden
een ziel te geven, om uit marmer levende gezichten 
te beitelen; of zullen beter pleiten, sterren duiden 
en met een stift de kringloop aan de hemel tekenen, 
maar jij, Romein, jouw opdracht is te heersen over volken, 
daar ligt jouw kunst: een vaste vorm van vrede vestigen,
mild zijn voor overwonnenen, hoogmoedigen bestraffen. 
(Aeneis, 6.847–853; vert. M. d’ Hane-Scheltema)

Dankzij dit talent voor wetgeving en organisatie creëerden de Romeinen een groot rijk dat 
langer dan enig ander Europees rijk standhield. In 1��� zag de ‘aartshumanist’16 Lorenzo 
Valla juist in de omvang van het Romeinse Rijk de basis voor de bloei van alle vormen van 
kennis, die cruciaal waren voor de renaissance van kunsten en wetenschappen in zijn eigen 
tijd. In een rede voor paus Calixtus V te Rome bouwde Valla deze theorie verder uit:17 voor 
ware vooruitgang zijn veel mensen nodig die door onderlinge strijd om de eer naar steeds 
grotere perfectie streven: ‘Deze vindt dit uit, gene dat, en wat de een als bijzondere kwaliteit 
in de andere herkent, tracht hij te imiteren, naar de kroon te steken, te overtreffen.’ 
 Valla achtte het voor de ontwikkeling van ambachten ook nodig, dat zeer veel mensen 
elkaar kennen en dezelfde taal spreken. Taal speelt bij de uitwisseling van kennis dezelfde 
rol als geld in de handel en economie. Dit geldt in het bijzonder voor de wetenschappen en 
de vrije kunsten die in taal hun uitdrukking vinden. Toen de Romeinen andere volkeren 
onderwierpen en hen hun wetten oplegden, brachten zij ook hun taal, en daarmee de kunsten 
en wetenschappen, naar de nieuwe provincies. Rome werd daarvoor rijkelijk beloond, 
want niet uit Rome zelf, maar uit die provincies kwamen haar grootste schrijvers: Cicero 
uit Arpinum, Vergilius uit Mantua, Seneca uit Cordoba, Livius uit Padua, Priscianus uit 
Caesarea en – helemaal verbazingwekkend – die grote geleerde van het Romeinse recht, 
Ulpianus, uit Phoenicië.
 Valla legde vervolgens ook uit hoe het Latijn dankzij het christendom zijn rol heeft 
kunnen blijven uitoefenen na de ondergang van het Romeinse Rijk. De vroege christenen 
hadden wel de Romeinse macht, maar niet het Latijn afgewezen; het Oude en Nieuwe 
Testament werden in het Latijn gelezen en bovendien hadden de kerkvaders in diezelfde 
taal hun licht over deze twee geschriften laten schijnen. Om deze gewijde geschriften goed te 
kunnen blijven begrijpen, zag de kerk erop toe dat geestelijken grondig in het Latijn werden 
onderwezen. Doordat aan het pauselijke hof uitsluitend Latijn gesproken mocht worden, 

Romeinen versus Grieken 

16	 De	typering	is	van	J.P.	Guépin,	Het humanisme: 1350–1850	

(Baarn,	1993),	56.

17	 Zie	voor	een	vertaling	Marc	van	der	Poel,	‘Lorenzo	Valla	als	

pleitbezorger	van	het	Latijn.	Rede	gehouden	te	Rome	18	oktober	1455’,	

Hermeneus	63	(1991),	14–19.
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Het Latijn op academische eeuwfeesten

Het succes van de Italiaanse humanisten en hun Noord-Europese navolgers, van wie
Erasmus tot op heden de bekendste is, verleende het Latijn tot in de achttiende eeuw 
een status vergelijkbaar met het Engels nu. De grote eeuwfeesten die de Groninger 

universiteit organiseerde in 1�1� en 191� geven een goed beeld van de geleidelijk afnemende 
betekenis van deze taal aan de academie. 
 Er was in 1�1� alle reden om het tweede eeuwfeest groots te vieren. Na de opheffing 
van de universiteit van Franeker in 1�11 waren de universiteiten van Groningen en Leiden 
aanvankelijk als enige overgebleven. In 1�1�, na de verdrijving van de Fransen, kreeg ook de 
universiteit van Utrecht haar oude rechten terug. Voor de lustrumfestiviteiten in Groningen 
in het najaar van 1�1� waren de Prins van Oranje en zijn gemalin uitgenodigd. De festiviteiten 
vonden plaats in de Martinikerk, de academie en de Nieuwe Kerk. Hier vond een vier uren 
durende plechtigheid plaats. Behalve muziek, koorzang en de voordracht van een Latijns 
gelegenheidsgedicht was er een Latijnse rede van de rector magnificus Herman Muntinghe 
die de geschiedenis van de hogeschool herdacht en ‘lauwerkransen vlocht rond de schedels 
van de hoogleraren die de Hogeschool tot sieraad strekten’. Ook zwaaide hij de prins meer 
wierook toe dan hij in het Nederlands had kunnen doen zonder door overdrijving de vorst 
belachelijk te maken.21 

De volgende dag werden de feestelijkheden voortgezet met om acht uur ’s morgens (!) 
een promotie ‘volgens het gebruik der voorouders’. De hoogleraar Jacob Baart de la Faille 
(1���–1�2�) sprak de jonge doctor in het Latijn toe ‘over de geneugten van de natuur-
wetenschappen’ (de deliciis quae percipiantur ex disciplinis mathematico-physicis) en deze 
antwoordde zijn promotor eveneens in het Latijn met een ‘kleine (dank)rede’ (oratiuncula). 
Die dag eindigde met een maskerade van de studenten. Het was een opmerkelijke gebeurtenis 
die veel aandacht moet hebben getrokken in de stad en die een interessante kijk geeft op de 
mate waarin de Latijnse cultuur het academische leven nog steeds beheerste. Een verslag 
van de hoogleraar Van Swinderen is door Jonckbloet overgenomen in het Gedenkboek der 
Hoogeschool uit 1���.22 De optocht bestond uit 2� afzonderlijke groepen. Voorop gingen 
twee fluitspelers (tibicines), gevolgd door een man te paard die een Romeinse hoofdman 
voorstelde. Daarna volgde een door paarden getrokken godenkar die getooid was met 
blauwe kleden met hierop gouden sterren. Op de godenkar stond in het wit Minerva met 
haar attributen. Vervolgens kwamen twaalf priesters van Minerva, een muziekkorps, 
een student met het academievaandel van 1��2 en vier andere studenten, één van iedere 
faculteit, met getrokken degens. Daarna volgden verdere vertegenwoordigers der studenten. 
Vooral de vier andere versierde godenkarren vielen op, elk in de kleur van haar faculteit. 
De eerste, blauwversierde kar, was aan de ‘Godsdienst’ (theologie) gewijd, voorgesteld door 
een vrouw ‘met een vuurvlammetje op het hoofd, met in haar rechterarm een kruis en met 
haar linkerarm rustend op een Bijbel’. Twee kerkvaders, Augustinus en Chrysostomus, 
liepen erachter, elk met zijn attributen.23 De tweede, in het wit gestoken kar, was opgedragen 

22	 Jonckbloet,	Gedenkboek	(zie	vorige	noot),	188–189;	vergelijk	

Maskeraden: de ontwikkeling van de Groningse studentenmaskerade 

van 1814 tot 1914: tentoonstelling (Universiteitsmuseum Groningen), 

7 okt. – 27 nov. 1981,	inl.	B.C.J.	Hekker	(Groningen,	1981).

23	 Augustinus,	de	belangrijkste	Latijnse	kerkvader	(354–430)	en	

Chrysostomus	(‘goudmond’),	de	meest	welbespraakte	Griekse	kerkvader	

(347–407).	

21	 W.J.A.	Jonckbloet,	Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter 

gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest	(Groningen,	1864),	187.

Opschrift voorzijde: 
Ter	herinnering	aan	het	tweede	eeuwfeest	
van	de	Groninger	Universiteit	hebben	de	
studenten	dit	laten	maken.’	

Opschrift achterzijde: 
‘Zolang	er	maar	een	herinnering	is.’

Kleine papieren
gedenkpenning die 
met meer tegelijk 
in een fraai doosje 
werd aangeboden 
tijdens het tweede 
eeuwfeest in 1814. 

De studentenmaskerades bij lustra en eeuwfeesten waren niet alleen aan
onderwerpen uit de oudheid gewijd, maar beeldden ook andere historische 
en allegorische thema’s uit, zoals die van 1850: ‘De intogt van Prins Maurits 
en Graaf Willem Lodewijk van Nassau enz. binnen Groningen 24 Julij 1594.’ 
Dankzij een grondige bestudering van de krijgskunde uit de oudheid had 
Willem Lodewijk, de stadhouder van Friesland, prins Maurits geleerd om 
het kleine Staatse leger zo te drillen en organiseren dat ze de machtige 
Spaanse legers konden weerstaan. 
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aan de godin der gerechtigheid en werd gevolgd door de Romeinse rechtsgeleerden Ulpianus 
en Tribonianus; de eerste droeg op een papieren rol de woorden Edictum perpetuum (‘Eeuwig 
edict’) mee, de tweede het woord Institutiones (‘Instituten’).24 De roodgekleurde godenkar van 
de medische faculteit droeg Asclepius, met een haan bij zich en in de rechterarm zijn slangen-
staf. Hippocrates en Galenus liepen er achteraan.25 De vierde en laatste godenkar was bedekt 
met groene gewaden en was gewijd aan de wijsbegeerte. Deze was voorgesteld door een oude 
man met een ‘sfeer’ (of globe) in zijn rechter- en een passer in zijn linkerhand. Ook had hij 
een rol papier bij zich met wiskundige tekens. Aristoteles en Cicero volgden; de eerste droeg 
een papier met daarop de titel Τὰ ἠθικα (‘Ethica’), de tweede een papier met de titel De oratore 
(‘Over de redenaar’).26 Fluitspelers, priesters en muzikanten, verspreid over de stoet, zorgden 
ervoor dat er altijd muziek of gezang werd gehoord.27 
 Kortom, het was een allegorische maskerade waaraan ongetwijfeld vele handen 
hadden gewerkt. Hier sprak de overtuiging uit dat de vier faculteiten hun oorsprong hadden 
in de grote voorbeelden uit de gehele oudheid, zowel de heidense als de christelijke. Het is 
een benadering die nog dicht staat bij die van de humanistische stichters van de Groninger 
universiteit, al valt er wel een meer seculier karakter aan te ontdekken. In 1�1� had de 
theoloog Ravensperger de hogeschool vergeleken met het goddelijk paradijs op aarde en 
de vier faculteiten met de stromen die uit dat paradijs voortvloeiden.28 In zulke beelden 
herkende men zich in 1�1� niet meer. Zo verandert het oordeel met de tijd. Jonckbloet die 
in 1���, �0 jaar later, over deze maskerade vertelt, typeerde de ‘samengestelde optocht’ 
als ‘ietwat smakeloos’!

Er volgen later meer voorbeelden van de afnemende invloed van het Latijn aan de Groninger 
academie sinds 1�1�. De brede verbondenheid met de heidense en christelijke oudheid die 
in 1�1� nog tot uitdrukking werd gebracht, maakte reeds enkele decennia later plaats voor 
een streng heidens classicisme, waarbij de voorkeur uitging naar de literatuur en kunst van 
de Griekse gouden eeuw boven de Latijnse. Nooit eerder werd er zo veel Grieks gelezen op de 
scholen. De universiteit bracht dit classicisme op een esthetisch verfijnde wijze tot uitdruk-
king in de gedenkpenningen bij haar derde eeuwfeest in 191�. Eenzelfde voorkeur werd al 
eerder zichtbaar in de architectuur van het nieuwe Groninger Academiegebouw uit 1��0, dat 
het in 1�1� tot academie verbouwde Vrouw Sywenconvent verving. Het was een statig, voor-
naam gebouw, dat in het Gedenkboek van de universiteit uit 191� wordt omschreven als ‘de 
navolging van de Griekse tempelbouw’. Hierin staat dat, toen dit gebouw in 190� afbrandde, 
men om ‘praktische redenen’ afzag van herbouw. Men wilde toen blijkbaar niet opnieuw het 
knellende keurslijf van het classicisme. Er kwam een vrijere invulling, die gevonden werd in 
de stijl van de Noord-Nederlandse renaissance van rond 1�1�, toen de Groninger academie 
werd opgericht.29 

24	 Het	juridisch	werk	van	de	Romeinse	jurist	Ulpianus	(170–223)	

is	bekend	uit	de	verzameling	van	grotendeels	in	het	Latijn	geschreven	

teksten,	samengesteld	door	keizer	Justinianus	(483–565).	Tribonianus	

(500–547)	was	de	rechterhand	van	de	keizer	bij	deze	compilatie,	die	zich	

onder	andere	door	het	onderwijs	van	Irnerius	(11e	eeuw)	over	Europa	

heeft	verspreid.	De	Instituten	zijn	daarvan	het	inleidende	leerboek.

25	 Asclepius	was	de	god	van	de	geneeskunde.	Patiënten	dankten	hem	

door	een	haan	te	offeren.	Hippocrates	(460–370	v.	Chr.)	was	de	vader	van	

de	geneeskunde	en	is	bekend	door	de	eed	die	naar	hem	genoemd	is.	Elke	

medische	student	legt	deze	eed	(in	aangepaste	vorm)	af	aan	het	einde	

van	zijn	studie.	De	geschriften	van	Galenus	(129–199/217),	een	Romeins	

arts	van	Griekse	huize,	bleven	tot	in	de	zestiende	eeuw	gezaghebbend	aan	

de	medische	faculteiten.	

26	 De	Ethica Nicomachea	van	Aristoteles	(384–322	v.	Chr.)	was	een	

praktische	deugdenethiek,	die	het	gehele	humanistische	tijdperk	

druk	werd	bestudeerd.	Cicero’s	werk	Over de redenaar	vormde	naast	

Quintilianus’	De opleiding tot redenaar (Institutio oratoria)	het	belangrijkste	

handboek	voor	de	redenaar.	Deze	keuze	voor	Chrysostomus	door	de	

theologen	en	voor	Aristoteles	en	Cicero	door	de	filosofen	is	veelzeggend.	

27	 Jonckbloet,	Gedenkboek	(zie	noot	21),	188–189.

28	 Zweder	von	Martels,	‘The	School	as	Methaphor	of	Paradise:	

The	Eternal	Edict	of	the	University	of	Groningen	and	the	Oration	of	

Herman	Ravensperger	at	its	Inauguration	(1614)’,	in:	R.	Suntrup	en	

J.R.	Veenstra	(red.),	Himmel auf Erden – Heaven on Earth	(Frankfurt	am	

Main	2009),	151–166.	

29	 Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV: gedenkboek ter gelegen-

heid van het derde eeuwfeest der Universiteit te Groningen uitgegeven in 

opdracht van den Academische Senaat,	red.	I.	van	Dijk	et	al.	(Groningen,	

1914),	450–451.

Voorzijde
Rechts	de	Griekse	godin	Athene	(Minerva),	die	de	
macht	van	de	rede	en	de	vindingrijkheid	van	het	
menselijke	verstand	voorstelt;	links	de	gepersoni-
fieerde	universiteit	met	in	haar	ene	hand	een	
schrijfstift	en	in	haar	andere	een	boekrol	met	
daarop	in	Romeinse	cijfers:	‘250	[jaren].’	Opschrift	
voorzijde:	‘Aanschouw	de	onvergankelijke	dingen.’	

Achterzijde	
‘Ter	eeuwige	herinnering	aan	het	met	toewijding	
en	blijdschap	gevierde	vijfde	halve	eeuwfeest	van	
de	Groninger	Academie	op	14	september	1864.’	

Voorzijde:
Links	de	Griekse	godin	Athene,	en	rechts	de	
gepersonifieerde	universiteit	met	staf	en	reishoed.	
Dit	waren	symbolen	van	Hermes	(Mercurius),	en	later	
ook	van	de	pelgrims	in	de	middeleeuwen.	Aan	die	
laatsten	heeft	de	ontwerper	van	de	munt	gedacht.	
Op	zijn	hoed	speldde	een	pelgrim	de	op	de	reis	
verzamelde	insignes.	Het	opschrift	is	ontleend	aan	
de	Romeinse	dichter	Tibullus	(1,7,9):	‘Juist	door	mij	
verwierf	u	uw	eer.’	

Achterzijde: 
Het	wapenschild	van	de	Groninger	academie	met	de	
twee	adelaars,	die	de	stad	en	de	provincie	Groningen	
voorstellen,	en	met	de	opengeslagen	bijbel	met	het	
(nauwelijks	leesbare)	motto	‘Het	woord	van	de	Heer	is	
als	een	lamp	voor	onze	voeten.’	Daarboven:	‘Het	boek	
verzoende	de	harten	van	de	adelaar.’	Daaronder	een	
toelichting:	‘De	Groninger	Academie,	die	door	Stad	
en	Lande,	ondanks	moeizame	onderhandelingen,	
vastberaden	en	vol	vertrouwen	was	gesticht,	is	na	
drie	eeuwen	succesvol,	krachtig	en	sterk.’	

Penning ter gelegen-
heid van het 250-
jarig bestaan van de 
Groninger univer-
siteit in 1864. 

Gedenkpenning bij
het derde eeuwfeest 
van de Groninger 
universiteit in 1914. 
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Het nieuwe gebouw was een lust voor het oog: beelden, symbolen en Latijnse spreuken op en 
in het gebouw getuigen van de hoge academische aspiraties die aan het begin van de twintigste 
eeuw leefden.  
 Meer dan voorheen waren de Groningse geleerden in 191� zich ervan bewust geworden
dat de universiteit haar vleugels moet uitslaan en dat ze deel uitmaakt van een internationale
academische gemeenschap die de hele wereld omspant. Het derde eeuwfeest bood de 
universiteit de gelegenheid deze gedachte uit te dragen. Per brief werd een lange reeks 
academische instellingen uitgenodigd om afgevaardigden te sturen teneinde het derde 
eeuwfeest bij te wonen. Deze brief was volgens aloude traditie in het Latijn gesteld. Het 
Universiteitsmuseum bewaart nog ruim zeventig, doorgaans Latijnse reacties, vaak in de 
vorm van prachtig gekalligrafeerde oorkondes.30 Zelfs vanuit Moskou en Petersburg en ook 
vanuit Canada, de Verenigde Staten, India, Nieuw Zeeland en Australië kwamen antwoorden 
en werden er in veel gevallen ook afgevaardigden gestuurd. In de oorkondes werd ingegaan op 
de historische of moderne betekenis van de Groninger universiteit. Zo worden de Groningse 
successen op het gebied van de natuurwetenschappen enkele keren geroemd. Met regelmaat 
vallen ook oudere namen zoals die van Johannes Bernoulli en Tiberius Hemsterhuis.31 Men 
herinnerde ook aan de rol die Groningen ooit speelde als centrum van onderwijs en geleerd-
heid voor studenten uit de verste uithoeken van Europa.32 De schrijver van het document 
van de universiteit van Leeds had zich verdiept in de vroege geschiedenis van de Groninger 
universiteit. Hij gebruikte uitdrukkingen als Musarum ἀσκητηρίov (‘oefenschool der Muzen’), 
dat in het ‘Stichtingsbesluit van de Groninger Academie’ voorkomt, en het φροντιστήριον 
pietatis virtutis bonarum literarum studiis dicatum (‘school gewijd aan de studies van de 

Gedenkpenning bij
de opening van het 
derde Academie-
gebouw in 1909.

Opschrift voorzijde: 
‘De	Groninger	Academie’	en	‘Verbrand	op	
30	augustus	1906’.

Opschrift achterzijde: 
‘Geïnaugureerd	op	29	juni	1909.’

30	 Herinneringen	aan	de	vergadering	van	de	senaat	en	de	buitenlandse	

genodigden	en	de	verdere	feestelijkheden	bevinden	zich	in	de	Universiteits-

bibliotheek,	sign.	RUG	1914	(8)	(op	ligkast	6).	De	studentenmaskerade	

van	1914	had	geen	klassiek	onderwerp,	maar	was	gewijd	aan	de	Vrede	

van	Munster	in	1648.

31	 De	grote	Zwitserse	wiskundige	Johan	Bernoulli	was	hoogleraar	aan	

de	Groninger	universiteit	van	1695–1705.	De	Groninger	Tiberius	Hem-

sterhuis	(1685-1766)	werd	hoogleraar	Grieks	in	Franeker	en	Leiden.	

32	 Zie	het	overzicht	in	Jonckbloet,	Gedenkboek	(zie	noot	21),	49–50.

Felicitatieoorkonde
van de senaat van 
de Leidse univer-
siteit uit 1914.

De	senaat	van	de	Leidse	universiteit	feliciteerde	haar	Groninger	
zuster	in	1914	met	een	fraai	gekalligrafeerde	oorkonde,	waarin	het	
wapen	van	de	Groninger	academie	kunstig	is	verwerkt.	De	tekst	luidt	
vertaald:	‘De	senaat	van	de	universiteit	te	Leiden	is	van	ganser	harte	
blij	en	verheugd,	omdat	haar	Groninger	zuster	succesvol	reeds	haar	
derde	eeuwfeest	met	gepaste	vreugde	kan	vieren.	Want	sinds	Ubbo	
Emmius,	de	eerste	rector	van	de	Groninger	school,	heeft	een	reeks	
hoogleraren,	waar	ook	die	Academie	van	Stad	en	Lande	haar	licht	
liet	schijnen,	schitterende	roem	verspreid	naar	alle	delen	van	de	
wereld.	Nooit	echter	is	haar	uitstraling	tijdens	de	duur	van	drie	
eeuwen	groter	geweest	dan	nu.	In	de	noordelijke	streken	heeft	zij	
als	burcht	en	als	bolwerk	van	de	ware	menselijke	beschaving	zich	

op	uitstekende	wijze	verdienstelijk	gemaakt	jegens	ons	gehele	
vaderland.	Tevens	blijkt	helderder	dan	het	licht	uit	veel	feiten	dat	
haar	achting	en	aanzien	dagelijks	groeien.	Steeds	groter	wordt	
daar	het	aantal	van	haar	docenten	en	studenten.	Zij	worden	door	
banden	van	liefde	met	de	Groninger	Alma Mater	(voedende	moeder)	
verbonden.	Moge	dat	aantal	ook	in	de	toekomst	groeien	en	moge	het	
in	lengte	van	dagen	de	roem	van	de	Nederlandse	beschaving	naar	
alle	landen	verspreiden.	Moge	de	Groninger	universiteit	lang	blijven	
voortbestaan	als	helder	schijnende	fakkel,	zodat	ze	ook	deze	streken	
verlicht	als	een	‘lamp	voor	onze	voeten’	en	moge	zij	de	hele	wereld	
heil	en	voorspoed	brengen.	Leiden,	juni	1914.’	(Ondertekend	door	
de	rector	magnificus	en	de	secretaris.)
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vroomheid, de deugd en de goede letteren’) dat boven de ingang van het toegangspoortje tot 
het vroege Academiegebouw stond en ook in het grote gebrandschilderde raam boven de grote 
trap in het Academiegebouw is opgenomen.33 Ook worden de noodlottige brand van het oude 
Academiegebouw in 190� vermeld en de bouw van het ‘nog schitterender’ nieuwe Academie-
gebouw binnen drie jaren. Dat bewees maar weer eens ten overstaan van het volk die 
‘oeroude, van de vader geërfde deugd’, die, of het nu gaat om de strijd tegen het water of tegen 
het vuur, steeds de woorden LUCTOR ET EMERGO (‘ik worstel en kom boven’) in het vaandel 
heeft staan. Dit is een spreuk die iedere Nederlander allereerst met de geschiedenis van 
Zeeland verbindt, maar in deze context ook voor Groningen op zijn plaats was. 
 In de oorkondes wordt amper verwezen naar de humanistische oorsprong van de 
Groninger academie. Ubbo Emmius, de eerste rector magnificus, wordt weliswaar enkele 
keren genoemd, maar Wessel Gansfort en Rudolf Agricola, die in de vijftiende eeuw het 
voorbereidende werk deden, niet of nauwelijks. 

33	 Effigies & vitae professorum Academiae Groningae & Omlandiae: cum 

historiola fundationis ejusdem Academiae	(Groningen,	1654;	facs.	ed.,	

1968),	titelpagina	en	6.	Waarschijnlijk	is	deze	laatste	tekst	door	Ubbo	

Emmius	bedacht,	de	eerste	hoogleraar	Grieks	aan	de	Groninger	

academie.	In	het	‘Stichtingsbesluit	van	de	Groninger	Academie’	uit	

1614	had	hij	het	opvallende	woord	ἀσκητηρίov	(askètèrion)	gebruikt,	

dat	in	oude	christelijke	teksten	voorkomt.	Emmius	spreekt	namelijk	van	

Groningen	als	‘oefenschool	der	Muzen’	(ἀσκητηρίov	Musarum).	Waaraan	

kan	hij	hebben	gedacht	bij	het	woord	frontisterion?	Aristophanes	(Wolken	

94	en	127)	gebruikt	het	met	een	weinig	positieve	verwijzing	naar	de	

‘Denkersschool’	van	Socrates,	waar:	‘Ze	leren	je,	wanneer	je	maar	betaalt,	

gelijk	te	hebben	of	je	’t	hebt	of	niet’	(vert.	M.	d’Hane-Scheltema).	Lucianus	

(Nero	1)	heeft	het	in	de	betekenis	van	‘school’.	De	derde	mogelijkheid	

komt	in	de	buurt	van	het	genoemde	ἀσκητηρίov:	Philostratos	(Leven 

van Apollonius	3,	50	en	6,	6)	gebruikt	frontisterion	namelijk	in	de	zin	

van	‘studiehuis’	(vertaling	Simone	Mooij).	Rudolf	Agricola	zal	niet	de	

inspiratie	zijn	geweest,	hij	schreef:	‘Volkomen	gelijk	had	de	Griekse	

komedieschrijver	Aristophanes	die	een	school	het	phrontisterium	

noemde,	dat	wil	zeggen	een	plek	van	zorgen’	(Agricola,	Letters,	red.	

A.	van	der	Laan	en	F.	Akkerman	(Assen,	2002),	174).

In 1914 werd de Groninger universiteit onder
andere gefeliciteerd met haar prestaties op het 
gebied van de natuurwetenschappen. Men zal 
ook het werk van de latere Nobelprijswinnaar 
Frits Zernike (1888–1966) in gedachten 
hebben gehad. De ‘Amsterdamse vereniging 
van medische chirurgen’ reikte Zernike later de 
Willibrordus Snellius (1591–1626) penning uit 
voor ‘zijn verdiensten voor de theoretische en
experimentele fysica, en voorts vooral voor de 
toegepaste optische fysica’.

Het	Academiepoortje	uit	1614	gaf	het	oude	Vrouw	Sywenconvent	
de	allure	van	een	academie.	Ook	de	universiteiten	van	Leiden	en	
Franeker	hadden	eerder	vergelijkbare	toegangspoorten	laten	
plaatsen.	Wie	door	de	halfopen	poort	naar	binnen	gluurt,	ziet	nog	

iets	van	de	speciaal	in	1614	aangelegde	binnenhof	(platea),	die	
omgeven	was	door	een	zuilengalerij,	een	plek	waar	hoogleraren	
en	studenten	van	de	Groninger	peripatetische	‘denkfabriek’	
(frontisterion)	ongetwijfeld	vaak	filosoferend	hebben	rondgelopen.
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Een betekenisvol advies van Gerard Nicolaas 

Heerkens en de boodschap van het ‘Stichtings-

besluit van de Groninger Academie’

Gerard Heerkens (1�2�–1�01), de ‘Ovidius van het Noorden’, was de meest
excentrieke en productieve Latijnse dichter die deze streken in de achttiende eeuw 
hebben voortgebracht.34 Had hij een eeuw eerder geleefd, dan had hij kunnen 

wedijveren met Constantijn Huygens, Daniel Heinsius en de talloze Latijnse schrijvers uit 
de Gouden Eeuw. Maar die tijd was voorbij en dat was in zekere zin Heerkens’ tragiek. De 
uitdagingen lagen nu elders: in de opkomende natuurwetenschappen bijvoorbeeld, en in de 
ontwikkeling van het nationaal gevoel en van de volkstalen. Wat de schrijvers uit de oudheid 
betreft, ging de voorkeur nu meer uit naar de ‘originaliteit’ van de Grieken dan naar de ‘saaie’ 
Romeinen. 
 Toch was Heerkens in menig opzicht zijn Groningse tijdgenoten vooruit. Jarenlang 
leefde hij in Parijs, waar hij Voltaire en andere verlichte geesten tot zijn vrienden mocht 
rekenen. Terug thuis, in Kleinemeer bij Sappemeer, schreef hij een bundel Latijnse 
gedichten gewijd aan Friese vogels (Aves Frisicae). In zijn bijgevoegde commentaar gaf 

hij blijk van grote kennis van dit onderwerp door studie en eigen waarneming. Ook in andere 
opzichten was zijn mening de moeite waard. Zo raadde hij Groninger bestuurders aan om 
standbeelden op te richten voor Ubbo Emmius, Menso Alting en Rudolf Agricola.35 In Italië 
had hij gemerkt hoeveel trots een volk kan ontlenen aan de beelden en opschriften gewijd aan 
voorbeeldige mannen uit het verleden.36 
 Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw begon Groningen zijn helden de eer te 
verschaffen waar Heerkens om had gevraagd: in de nieuwe uitbreidingsplannen van de stad 
werden singels of op zijn minst een straat vernoemd naar Wessel Gansfort, Rudolf Agricola, 
Regnerus Praedinius en Ubbo Emmius. Ook aan de Groninger academie werden deze grote 
Latijnse geleerden die de oprichting ervan hadden voorbereid steeds nadrukkelijker op papier, 
in steen en in glas herdacht.37

34	 Ovidius	(43	v.	Chr.	–17	na	Chr.)	had	in	zijn	Metamorfosen	

(‘Gedaantewisselingen’)	zijn	eeuwige	roem	voorspeld.	Hij	bleef	steeds	

één	van	de	meest	gelezen	Romeinse	dichters.	Harm	van	der	Veen,

	‘Een	minnaar	der	muzen	uit	Kleinemeer.	De	wereldburger	Gerard	

Nicholaas	Heerkens	(1726–1801).	Veenkoloniale Almanak	16	(2004),	

16–32.	Yasmin	Haskell,	‘Latin	Poet-Doctors	of	the	Eighteenth	Century:	

the	German	Lucretius	(Johann	Ernst	Hebenstreit)	Versus	the	Dutch	

Ovid	(Gerard	Nicolaas	Heerkens)’,	Intellectual History Review 18	(2008),	

91–101.

Het Groninger Museum bewaart een lang-
werpige steen van 1 meter bij 30 cm, waarop 
Gerard Nicolaas Heerkens voor zijn oude 
reisgezel een Latijns grafschrift in Romeinse 
kapitalen liet uithouwen. Pas het laatste woord 
van deze verzen openbaart de identiteit van 
deze vriend.

‘Ik,	die	dronk	uit	de	Tiber	en	Liri	[in	Latium],	en	uit	de
Rhône	en	Maas,	die	me	vaak	voortbewoog	per	schip,	
wagen	en	op	het	snelle	paard,	die	in	Calabrië	mijn	
meester	beschermde	tegen	het	zwaard	van	een	dief,	
en	die	met	mijn	meester	als	schipbreukeling	op	het	
strand	van	Corsica	was	geworpen,	heb	vermoeid	van	
de	reis	en	van	het	leven,	afgemat	door	het	wisselend	
lot,	hier	mijn	as	bijgezet	–	ik,	in	de	Alpen	geboren	hond.	
Overleden	op	11	juli	1758.’

35	 Gerard	Nicolaas	Heerkens,	Notabilium libri II	(Groningen,	1765),	126.	

De	predikant	en	kerkhervormer	Menso	Alting	(1541–1612)	speelde	een	

leidende	rol	tijdens	de	geslaagde	opstand	van	de	calvinisten	uit	Emden	

tegen	de	lutheranen	van	Oost-Friesland.	Zie	voor	Emmius	en	Agricola	

noot	37.

36	 Er	ontstond	in	de	negentiende	eeuw	een	hele	literatuur	gewijd	

aan	onze	vaderlandse	helden.	De	Groninger	alumnus	Petrus	Hofman	

Peerlkamp	schreef	reeds	in	1806	voor	zijn	leerlingen	in	Dokkum	een	

bundel	Vitæ aliquot exellentium Batavorum,	met	daarin	ruim	twintig,	

in	een	eenvoudig	Latijn	geschreven	biografietjes	van	excellente	

Nederlanders,	zoals	Wessel	Gansfort,	Johan	van	Oldenbarnevelt,	

Michiel	de	Ruiter	en	Jan	van	Schaffelaar.	

37	 Deze	figuren	zijn	onder	andere	uitgebeeld	in	de	glas-in-loodramen	

in	de	aula	van	het	Academiegebouw.	Het	gaat	om	de	theoloog	Wessel	

Gansfort	(1419-1489),	die	in	zijn	tijd	het	Lux mundi	(‘licht	der	wereld’)	

werd	genoemd	en	wiens	theologische	opvattingen	door	Luther	werden	

geprezen.	Rudolf	Agricola’s	(1444–1485)	werk	over	de	dialectische	

vinding	werd	eeuwenlang	aan	universiteiten	in	heel	Europa	onderwezen.	

Onder	leiding	van	Regnerus	Praedinius	(1510–1559)	werd	de	Maartens-

school	van	Groningen	in	heel	Noord-Europa	beroemd.	Ubbo	Emmius	

(1547–1625)	leidde	enkele	decennia	later	de	Latijnse	school	van	

Groningen	naar	een	nieuwe	bloeiperiode,	en	werd	in	1614	benoemd	

tot	eerste	rector	magnificus	van	de	Groninger	universiteit.	Zie	voor	

deze	periode	A.J.	Vanderjagt,	‘Practising	Continuity.	The	Academy	

at	Groningen,	1595–1624’,	in:	Scholarly Environments: Centres of 

Learning and Institutional Contexts 1560–1960,	red.	A.A.	MacDonald	

en	A.H.	Huussen	jr.	(Leuven,	2004),	33–47.

Eén van de glas-in-loodramen, die Johan
Dijkstra (1896–1976) maakte voor de aula van 
het Academiegebouw, beeldt Wessel Gansfort 
uit met een boek in zijn handen. De Latijnse 
tekst rechtsboven bevat een toespeling op zijn 
bijnaam lux mundi (‘licht der wereld’). 

Vertaling:
‘Eens	haalde	ik	de	bloemen	van	de	menselijke	
beschaving	naar	me	toe.	In	mijn	hart	straalde	het	
licht	der	wereld.’	De	man	aan	Gansforts	voeten,	
achter	het	orgeltje,	is	de	veelzijdige	Rudolf	Agricola.
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Er is met name na de jaren zestig van de vorige eeuw een grotere waardering ontstaan voor de 
praktische aard van de humanistische onderwijsidealen. Het zogenaamde ‘Stichtingsbesluit 
van de Groninger Academie’ laat daarvan iets zien. Met dit plakkaat, dat Ubbo Emmius ook 
wel het ‘Eeuwig Edict’ heeft genoemd, maakten de ‘Staten van Groningen en Ommelanden’ 
aan de wereld hun besluit bekend om in Groningen, dat ‘van nature bestemd was tot 
woonplaats van de Muzen’, een eigen academie op te richten. Alles wijst erop dat Ubbo 
Emmius zelf ook de auteur van dit document was. Hij werkte doorgaans liever met 
zorgvuldig uitgekozen voorbeelden dan met abstracte voorschriften. Zijn voorbeeld hier 
was de vijftiende-eeuwse koning Alfonso van Napels die hij had leren kennen als een vorst 
van grote geleerdheid en praktische wijsheid en tegelijk een bevorderaar van kunsten en 
wetenschappen. Met enkele anekdotes bracht Emmius deze koning tot leven:  

‘Hij wijdde zich met hart en ziel aan de goede letteren, wanneer de zware verplichtingen 
van zijn koningschap het toelieten, en hij genoot ervan om met kenners daarvan op 
te trekken. Daarom was hij tot in zijn ziel geraakt, toen hij eens hoorde dat één van de 
koningen van Spanje placht te zeggen dat het voorname en edele mannen niet betaamt 
geleerd te zijn en boeken in handen te nemen. Alfonso riep uit dat dit hem niet de 
woorden van een koning toescheen, maar van een rund. Ja zelfs bezwoer hij zeer plechtig 
dat hij, voor zover het hem aanging, liever zijn koninkrijken, die hij in groten getale bezat, 
wilde verliezen dan dat hij de letteren niet kende, waarvan zijn kennis bescheiden was. 
En in gesprek met Aeneas Silvius38 zei hij dat koningen die van geleerdheid verstoken 
zijn niet erg verschillen van gekroonde ezels. Hij placht te verzekeren dat hij van al zijn 
raadgevers de overledenen het meest waardeerde – daarmee doelend op boeken die 
wijs geschreven waren en waarvan hij zei dat ze hem zonder angst, gunstbejag en vleierij 
antwoord gaven en van advies dienden. En ook was Alfonso als koning zeker niet iemand 
die werkeloos of met de handen in zijn schoot neerzat, zich vermeiend in afzondering en 
rust, maar ten tijde van oorlog en vrede werd hij voortdurend in beslag genomen door 
de belangrijkste zaken, en meer dan eens heeft hij beide kanten van het lot ervaren. 
Hij bewees door in beide omstandigheden als het ware dezelfde gelaatsuitdrukkingen 
te bewaren hoe wijs, deugdzaam, standvastig en bescheiden van geest hij was.’39

39	 Zie	voor	de	verdere	tekst	Zweder	von	Martels,	‘Ubbo	Emmius	en	het	

Stichtingsbesluit	van	de	Staten	van	Groningen	en	Ommelanden	voor	de	

oprichting	van	de	Groningse	universiteit’.	Historisch Jaarboek Groningen	

(2009),	42–57.

38	 Zie	voor	deze	humanist,	op	wie	Emmius	zeer	gesteld	was:	

Enea Silvio Piccolomini – Pius II  (1405–1464): een humanistisch paus 

op de bres voor Europa. Bloemlezing uit zijn brieven en gedenkschriften,	

vert.	Michel	Goldsteen;	inl.	Zweder	von	Martels	(Hilversum,	2011).	

Vergelijk	de	tekst	bij	noot	20.

Afbeelding pagina 21
Uit het ‘Stichtingsbesluit van de Groninger Academie’ spreekt het krachtige besef dat de verkrijging
en instandhouding van goed onderwijs constant bevochten moet worden! De ‘Staten van Groningen 
en Ommelanden’ achtten dit in 1614 noodzakelijk voor het behoud van de burgerlijke en kerkelijke 
maatschappij. In deze zin spraken zij van de ‘krijgsdienst van de wapenen en die van de geleerdheid’ 
– ‘de eerste om niet door een vijand te worden overweldigd, de laatste om niet aan onwetendheid en 
barbarij te bezwijken en ten onder te gaan.’ Zowel toen als nu hangt er daarbij zeer veel af van goede 
en wijze bestuurders. Emmius vatte deze gedachte treffend samen in het voorbeeld van koning 
Alfonso, die hij had leren kennen uit honderden onderhoudende en geestige anekdotes, die Antonio 
Beccadelli en Aeneas Silvius Piccolomini in 1456 hadden verzameld. Zijn leermeester, David Chytraeus 
uit Rostock, had ze opnieuw geïntroduceerd. Het beeld van Alfonso verdient het om in ere te worden 
hersteld. 

Dergelijke ‘Placaten’ met de aankondiging van de oprichting van de Groninger academie werden in 
zevenhonderdvoud opgehangen in alle grote steden van de Hollandse gewesten en ver daarbuiten om 
studenten te werven. De tekst met volledige vertaling hangt rechts van de ingang van de aula in het 
Academiegebouw. 
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Vroege barsten in het beeld

De universitaire gemeenschap in Groningen was in Heerkens’ tijd nog een eigen macht
binnen de stad. Hoogleraren, studenten en anderen die met de universiteit waren 
verbonden golden als burgers (cives) van de academie en daarmee vielen ze onder de 

eigen, mildere, academierechtspraak. Dit gold voor baldadigheid van studenten, bij onenig-
heden en bij strafrechtelijke zaken (met uitzondering van halsmisdaden). Dit recht was door 
de ‘Staten van Groningen en Ommelanden’ aan de academie overgedragen en de academie 
kon ook om die reden beschikken over een eigen gevangenis (carcer).40 Het Latijn beheerste 
in alle opzichten het academische leven. Niet alleen de colleges, maar ook de examens, 
de vergaderingen van hoogleraren en ook de decreten van de rector en de senaat aan de 
studenten waren alle in het Latijn. Het langst bleef dit gehandhaafd bij het jaarlijkse 
overzicht van colleges en examens, de zogenaamde series lectionum die later op gezag van 
professor Enk tabula scholarum is gaan heten. Toen de universiteit in de jaren zestig 
van de vorige eeuw onstuimig groeide kregen ook deze aankondigingen enorme afmetingen. 
De laatste werd in 19�2 aan docenten en studenten uitgereikt! 
 Al met al was de vertrouwdheid met het Latijn zo groot dat Aernout van Buchel niet 
verbaasd stond, toen tijdens zijn bezoek aan Groningen in 1�1� twee Latijnse schooldrama’s 
– de Daniel van Cornelius Schonaeus en de Iephtes van George Buchanan – werden opgevoerd 
door de leerlingen van de Latijnse school. De studenten van de academie speelden ook ‘voor 
geld’ Latijnse komedies.41

 Zolang actieve en passieve kennis van het Latijn een vereiste bleef voor toelating aan 
de academie, bleef deze in hoge mate een Latijnse gemeenschap. Maar de vaardigheid in 
het praktische gebruik van het Latijn verminderde in de loop der tijd. In 1919 werd aan de 
gymnasia bij het eindexamen de oefening vertalen vanuit het Nederlands naar het Latijn 
afgeschaft. De actieve beheersing van het Latijn was al eerder tot een relatief laag peil gezakt. 
Conrad Busken Huet noemt in zijn boek Het land van Rembrandt (1��2–1���) zijn eigen 
kennis van die taal mager vergeleken met die van de schrijvers uit de Gouden Eeuw. Reeds in 
1�2� had de Groningse hoogleraar Nederlands B.H. Lulofs beschreven wat de consequentie 
van deze ontwikkeling was voor de academie.42 

‘Voeg er echter nog bij, lieve vriend! dat voorheen het Latijn de algemeene spreek- en 
schijftaal voor de Geleerden van gansch Europa was; dat nergens Akademische lessen 
in eene andere Sprake gehouden werden; dat dus elkeen, die studéren wilde, met het 
Latijn nauwkeurig bekend moest zijn, en dat derhalve de Hollandsche Hoogescholen 
even gemakkelijk in dat opzigt door ieder’ Vreemdeling bezocht konden worden, als 
door den geboren’ en getogen’ Nederlander zelven. Dit alles is tegenwoordig veranderd. 
In Frankrijk, in Duitschland en andere Gewesten, heeft de Moedersprake de taal van 
Latium uit de Akademische Voorlezingen verdrongen. Het hooren spreken, het spreken 
en schrijven- zelf in het Latijn valt der Jeugd in die landen dus niet zoo gemakkelijk meer 
als voorheen, en de Voorlezingen op onze Hoogescholen, welke meestal in het Latijn 
geschieden, kunnen derhalve voor haar dat aanlokkelijke, dat duidelijke en verstaan-
bare niet hebben, hetwelk soorgelijke Lessen in haar geboortestreken voor haar hebben 
zullen. Waarom zouden dan Uitlanders thans onze Hoogescholen meer bezoeken, maar 
waarom tevens zoude men over de tegenwoordig mindere vermaardheid naar buiten 
onzer Akademies verwonderd staan, en op wat grond zoude men verwachten mogen dit 
door verandering van Inrigtingen te kunnen verhelpen?’ 

41	 Zie	voor	meer	informatie	hierover	de	studies	van	Kees	Smit	en	

Fokke	Akkerman	die	zullen	verschijnen	in	de	congresbundel	Tegen 

barbarij. De stichting van de Groninger Universiteit	(1614).	

42	 Iets over onze Noordelijke Hoogescholen	(Groningen,	1824),	58–59.	

40	 Foskea	van	der	Ven,	‘“Groningse	Loskoppen.”	Academierechtspraak	

in	Groningen’,	in:	A.H.	Huussen	jr.,	Onderwijs en onderzoek: studie en 

wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw	

(Hilversum,	2003),	231–261,	met	name	231–232,	241,	243.	

Dit vroegst bekende overzicht van de colleges,
oefeningen en disputaties (series lectionum) 
aan de Groninger academie dateert uit 1647. 
Het wordt bewaard in The Library of the 
University of Sheffield. Martinus Schoock, 
bijvoorbeeld, hield ervan om zijn colleges om 
acht uur ’s ochtends te beginnen. 
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Er verschenen dus al veel eerder barsten in het beeld dat de academie en het Latijn 
onafscheidelijk zijn. Toch creëerde het Latijn tot in de twintigste eeuw zo’n band tussen de 
notaris, de dominee en de dokter dat zij elkaar veelal kosteloos van hun diensten voorzagen 
onder het motto ‘Latijn betaalt niet aan Latijn’. Voor dat Latijn dreigde echter van alle 
kanten gevaar. In de negentiende eeuw was het de opkomst van het Nederlands in het 
hoger onderwijs, eerder reeds was het de concurrentie met het Frans dat in de mode 
geraakte en studenten weglokte van het Latijn.43 
 Er waren soms ook praktische redenen om een inbreuk te maken op de academische 
eis van het Latijn. Die wogen bijvoorbeeld zwaarder toen aan het begin van de achttiende 
eeuw de toeloop van studenten naar de universiteiten afnam. Zo werd in 1�92 de geneesheer 
Van Deventer die geen Latijn kende en daarom in Leiden was afgewezen, in Groningen tot 
doctor gepromoveerd.44 Dit probleem van onbekendheid met het Latijn was vooral voelbaar 
bij een vak als de wiskunde dat voor ingenieurs en landmeters van belang was. Een verzoek 
van professor De Rhoer uit 1��� om colleges in de Statistica Neerlandica in het Nederlands te 
mogen geven, werd geweigerd. Maar uit een lesrooster (ordo lectionum) van 1�99 blijkt, dat 
de statistiek toen wel in de volkstaal werd gegeven.45 Nadat er één schaap over de dam was, 
volgden er meer… 
 Theologen en dominees hadden reeds in de zeventiende eeuw de gewoonte om 
tegelijk in het Latijn en het Nederlands te publiceren als het ging om controversiële 
onderwerpen waarvoor zij hun achterban wilden optrommelen. Die gemakkelijke overgang 
naar de volkstaal zien we met name ook bij Groningse natuurwetenschappelijke geleerden 
na het vertrek van de Fransen. De chemicus Sibrand Stratingh (1���–1��1) was zo iemand. 
Deze succesvolle zakenman, industrieel en later ook hoogleraar schreef doorgaans in het 
Nederlands, maar zijn oratie hield hij traditiegetrouw in het Latijn. Sprekend over het nut 
van de chemie wees Stratingh in de eerste plaats op de voordelen die zijn vak kon bieden 
bij het openen en ontrollen van de verkoolde Griekse en Latijnse manuscripten die waren 
teruggevonden bij Herculaneum, dat tegelijk met Pompeï in �9 na Christus door de as van de 
Vesuvius was bedolven.46 
  Stratinghs vriend Theodorus van Swinderen (1���–1��1), hoogleraar natuurlijke 
historie, legde de basis voor het academisch museum en de natuur-historische collecties 
van planten, dieren en mineralen in Groningen. In een noot bij de voorrede van zijn 
catalogus van deze collectie schreef hij het volgende: 

‘Ik heb het overtollig geacht bij deze voorrede, welke meest voor mijne Toehoorders 
en voor mijne Neerduitsch sprekende Stad- en Landgenooten is ingerigt, eene Latijnsche 
vertaling te voegen daar deze verdubbeling van onkosten toch grootendeels nutteloos 
zoude zijn. Bij de exemplaren van den Catalogus, welke buiten ’s Lands verzonden 
worden, voeg ik een’ gedrukten Latijnschen brief, waarin de Uitlanders alles vinden, 
wat hun nopens ons Museum te weten van belang is.’ 47  

43	 Zie	Petrus	Burmannus’	pleidooi	voor	de	humanistische	studie	

van	de	welsprekendheid	uit	1720;	vgl.	Zweder	von	Martels,	‘“Meer	

dan	boekenwijsheid	alleen.”	Napels	en	Campanië	in	de	Thesaurus 

antiquitatum et historiarum Italiae	van	Johannes	Graevius	en	Petrus	

Burmannus.	Alsmede	enige	opmerkingen	bij	de	stichtingsoorkonde	

van	de	Groningse	Hogeschool	in	1614’,	in:	Een Tuil orchideeën. 

Anthologie uit de tuin der geesteswetenschappen te Groningen,	

red.	H.T.	Bakker	(Groningen,	2005),	193–195.

44	 P.J.	van	Winter,	Hoger beroepsonderwijs avant-la-lettre. 

Bemoeiingen met de vorming van landmeters en ingenieurs bij de 

Nederlandse universiteiten van de 17e en 18e eeuw	(Amsterdam,	

1988),	84.

45	 Van	Winter,	Hoger beroepsonderwijs	(zie	vorige	noot),	104.

46	 Sibrand	Stratingh,	Oratio de chemiae recentioris incrementis atque 

praestantia	(Groningen,	1825).	‘Nut	en	nog	eens	nut’	was	een	gedachte	

die	de	vakken	der	wis-	en	natuurkundige	faculteit	in	deze	jaren,	die	vol	

verwachtingen	waren,	beheerste;	vgl.	Academia Groningana MDCXIV-

MCMXIV: gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der 

Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academische 

Senaat,	red.	I.	van	Dijk	et	al.	(Groningen,	1914),	57–59.	

47	 Th.	van	Swinderen,	Index rerum naturalium quae conservantur in 

Museo Academico Groningano = Naamlijst der voorwerpen van natuurlijke 

historie, welke bewaard worden in het Akademisch museum te Groningen	

(Groningen,	1822).	

Reeds in de achttiende eeuw trad de Groninger academie soms op als
uitsluitend examinerende instantie. Zo promoveerde in 1738 Dirck Jan 
Houwinck, schoolhoofd in Beneden Pekel, dankzij zelfstudie en zonder het 
Latijn van de academie, tot ingenieur en landmeter, praktische functies 
waarnaar veel vraag was in de toen bloeiende Veenkoloniën. Hij kreeg dus 
ook geen Latijns diploma, maar wel de oudste nog bekende Groninger ‘bul’ 
in het Nederlands. Zie van Winter (als in noot 44), 87–91). 
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Studentenmores 

Het zijn vaak juist de studenten die het Latijn levend houden, vroeger zowel als nu,
maar niet zozeer voor de school als wel voor het leven (non scholae sed vitae). 
Zij voelen zich immers het meest uitgedaagd door de praktijk van het leven en 

door hun eigen creatieve ervaring. Ook lopen de meesten liever buiten de voetstappen van 
de schoolmeesters dan slaafs daarbinnen. 
 Oude universiteiten waren zeker niet minder internationaal dan de huidige en 
studenten toen waren zeker even reislustig als nu. Zo ging Rudolf Agricola uit Baflo op 
zijn dertiende in Erfurt studeren en bracht hij de latere studiejaren in Leuven, Pavia en 
Ferrara door. Net zoals hij reisden de meeste studenten door heel Europa, eeuw in eeuw uit. 
Om hun gevoelens voor ‘thuis’ in stand te houden, verenigden zij zich al naar gelang hun 
herkomst in ‘naties’ (nationes), en de nationes samen vormden de ‘universiteit’ (universitas 
nationum, ‘het geheel van naties’), die tevens als een ‘studentenvakbond’ fungeerde. 
Conflicten met hoogleraren of met stadsbestuurders liepen soms zo hoog op, dat men 
massaal wegliep om elders een eigen universiteit te stichten (zo ontstond Cambridge uit 
Oxford). Binnen de nationes werd de volkstaal gekoesterd, binnen de universiteit als geheel 
het Latijn. Maar de grens was uiterst vaag, zoals de bewaarde liederen van deze zwervers 
zo mooi laten zien.48 

 Het is van alle tijden dat studenten vaak ‘spelend’ hun tijd doorbrengen. De Romeinen 
hebben daarvoor het woord ludere, dat zij ook gebruiken voor het schrijven van gedichten, 
ongeacht of het nu ging om ‘hoge’ of ‘lage’ poëzie. Nugae (beuzelarijen) heetten die kleine 
gedichtjes ook wel. Ze zijn enigszins vergelijkbaar met de studentenliederen van nu. 
Mogelijk is ook het ‘Io vivat’ zo –  als beuzelarij – ontstaan kort na de Napoleontische tijd. 
 Ook in Groningen verenigden de studenten zich in 1�1� opnieuw onder de naam 
Vindicat atque polit.49 Qua organisatie spiegelde deze vereniging zich aan de universiteit, 
met een rector en een senaat. Verder was er het Latijnse motto mutua fides (‘onderlinge 
trouw’) en alle bombast die een Senatus illustrissimus studiosorum Groningae (‘meest illustere 
senaat van de studenten te Groningen’) siert: pedellen, vaandels, koetsen, Latijnse oorkondes, 
penningen. Verder waren de meeste van de tradities die nu nog het studentenleven 
opvrolijken (of teisteren) reeds aanwezig. Het oude Latijns plakkaat, waarmee de rector 
en senaat van de Groninger academie op � oktober 1��� Vindicat ontbonden na schandelijke 
taferelen tijdens de begrafenis van Gabinus de Wal, verbood daarbij ook ‘wat in de volkstaal 
in het algemeen ontgroenen heet’ (quod vernaculo sermone vulgo ontgroenen audit).50 

Het was ook toen al een probleem als het uit de hand liep.51 

50	 Depot	Universiteitsmuseum	1965/4,8.	Vgl.	H.	Brugmans,	Feestrede	

(zie	noot	49),	20.	

51	 A.C.J.	de	Vrankrijker,	Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven	

(Voorburg,	1939).	Zie	voor	het	ontgroenen	in	de	oudheid	H.J.	Scheltema,	

Groentijd en ontgroening. Rede uitgesproken bij de overdracht van het 

rectoraat der Rijksuniversiteit op 21 september 1959	(Groningen,	1959).

48	 Bijvoorbeeld	de	door	Carl	Orff	getoonzette	Carmina Burana.

49	 Zie	voor	een	korte	uitleg	van	het	Vindicat-wapen	met	het	zwaard	

(vindicat,	‘handhaaft’)	en	de	vijl	(polit,	‘beschaaft’)	en	ook	de	rijzende	zon	

(die	niets	te	maken	heeft	met	de	beruchte	afsplitsing	Post chaos lux	

(‘Licht	na	de	chaos’)	in	1841):	H.	Brugmans,	Feestrede, den 29 juni 1914 

in de Martinikerk uitgesproken ter gelegenheid van het derde eeuwfeest 

der Groningsche Hoogeschool en het eerste eeuwfeest van het Groningsch 

Studentencorps	(Groningen,	1914),	15–16,	21,	30–31.

Het Io vivat verschijnt voor het eerst in Groningen
in de bundel Groninger studentenliederen: 
verzameld door J. Baart de la Faille e.a. (Groningen 
1817). 

Dankzij	studentikoze	frasen	als	de	‘beker	der	liefde	als	tegengif	tegen	het	verdriet’,	
‘de	drank	als	gangmaker	van	de	feestvreugde’,	‘de	vriendschap	die	ons	verbindt’,	
‘de	kortheid	van	het	leven’	en	de	wens	dat	de	‘gehele	academie’	het	plezier	liefheeft	
zal	het	‘Io vivat’	nog	lang	een	geliefd	studentenlied	blijven.	
Op	de	afbeelding	(met	de	onvolledige	tekst	van	het	lied)	staat	ter	linkerzijde	van	de	
Martinitoren	het	oude	Mutua Fides	aan	de	Grote	Markt	(noordzijde),	dat	in	1945	
werd	verwoest.	Aan	de	rechterzijde	het	pand	aan	de	Emmasingel,	dat	de	
Vindicaters	tot	1954	onderdak	bood.	

Penning aangeboden door de Gemeente 
Groningen  aan de artsen en studenten van de 
choleracommissie die bijstand bood aan de 
zieken tijdens de cholera-uitbraak van 1866. 
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Groningers hebben net als andere Nederlanders graag een huis dat verschilt van dat
van hun buren. Dit verklaart de afwisseling die men tegenkomt in de straten van de oude 
Groninger binnenstad. Studenten hebben ditzelfde verlangen naar iets ‘eigens’ steeds 
gekend en richtten in de loop der tijd een myriade van verenigingen en clubs op, vaak met 
namen die verwijzen naar het Latijn of de oudheid (Albertus Magnus, Unitas studiosorum 
Groningana, Cleopatra, Ad tempus vitae en Navigators, dat is afgeleid van navigator 
(‘schipper’)). Aardig zijn vaak de namen van kleinere (sub)verenigingen die soms zelfs 
teruggaan tot aan de eerste helft van de negentiende eeuw: het spreekgezelschap 
Dicendo discimus (1�29), de schaak- en bridgevereniging Ludendo studemus (1��0), en 
de zeilvereniging Navigare necesse est (1���). Van jongere datum is de duikvereniging 
Ad fundum (‘tot de bodem’, 19��), waar men vermoedelijk ook van drinken (ad-ten) weet, 
en geestig is ook de naam van Vindicats jachtgenootschap Pief atque poef (19�0). 
 Zelfs wie nergens lid was kreeg een naam: ‘nihilist’(van nihil = niets). In de jaren 
vijftig werd er overigens met afkeuring gesproken over het nihilisten-probleem.52 Thans 
is men iets meer verlicht.

52	 Zie	voor	een	gunstige	uitzondering	‘Praeadvies	van	

Prof.	Mr.	H.J.	Scheltema’	in	Prae-adviezen inzake de opleiding van de jurist,	

in:	Pro excolendo jure patrio,	23	februari	1959,	19–32,	met	name	32.	

Maatschappelijke relevantie

Er is geen cultuur te noemen die op den duur niet is verstard en bezweken onder
de last van de haar ondermijnende gewoonten die zij zich op haar lange reis heeft 
eigen gemaakt. Maar de mens is uiteindelijk wel vrij om in te grijpen. Wat dat betreft 

biedt de geschiedenis van het Latijn interessante lessen voor jongere disciplines. De 
renaissancehumanisten, bijvoorbeeld, zagen in de teksten van de heidense en christelijke 
schrijvers uit de oudheid een middel om veel misstanden uit de weg te ruimen. Francesco 
Petrarca, grondlegger van de renaissance, drukte dit rond 1��2 krachtig uit in een gedicht 
opgedragen aan Francesco Nelli:

‘Je ziet al het smadelijke naar onze tijd samenstromen. Het riool van het kwaad houdt 
ons in zijn greep. Karakter, deugd en eerzucht zijn uit onze wereld verdwenen. Toeval, 
genotzucht en het slechte regeren. Als wij niet opstaan met een geweldige inspanning, 
is het met ons gedaan. […] De tijd zal alles terneerdrukken. Als we de moed hebben om 
weerstand te bieden aan deze druk, laten wij dan onze vermoeide hoop van de grond 
oprichten.’53

Zo gingen ook Petrarca’s navolgers de misstanden in de kerk te lijf, droegen zij bij tot de 
reformatie en contrareformatie, bemoeiden zich met de politiek in hun dagen en leverden 
zelfs politieke leiders en pausen. De hervorming van het onderwijs en de wetenschap was dus 
slechts een deel van hun werk. Maar toen veel van hun doelstellingen bereikt waren, richtte 
hun aandacht zich meer op vorm dan op inhoud, meer op de geleerdheid omwille van zichzelf 
dan op de toepassing ervan in het dagelijkse leven. De ontwikkeling van de leer der esthetica 
in het midden van de achttiende eeuw was daarvan een logisch gevolg. Dit ‘estheticisme’ 
leidde uiteindelijk tot de teloorgang van de humanistische cultuur aan het eind van 
diezelfde eeuw54 en nadien tot een steeds beperkter canon van uitverkoren schrijvers. 
 Aldus verdween binnen de letteren ook de humanistische aandacht voor drie van de 
belangrijkste pijlers onder de brug die de oudheid met het heden verbindt: voor de retorica 
met zijn vele praktische mogelijkheden, voor het Romeinse recht en voor de christelijke 
geschriften uit de oudheid. Deze laatste twee onderwerpen werden voortaan voornamelijk 
nog bestudeerd binnen de juridische en theologische faculteit. Rond de klassieke talenstudie 
rees een muur op van filologische geleerdheid.
 In de jaren zestig van de vorige eeuw groeide het verzet tegen de te veel naar binnen 
gerichte universiteit. De studenten gingen de barricaden op en probeerden de ivoren torens 
binnen de universiteit te slechten. Zo waren de humanisten ook begonnen, toen zij het tegen 
de scholastieke geleerden van de middeleeuwen opnamen. Er was ook nu inderdaad van 
alles mis, maar wel aan twee kanten. Althans die indruk krijgt men bij het lezen van een 
memorabele uitspraak uit 19��(!) van Professor Scheltema, hoogleraar Romeins recht:

‘Het besef zal moeten doordringen, dat een student in het geheel niet joliger behoeft te 
zijn dan een ander mensch, dat een hoogleeraar een leeraar, en een hoogeschool een 
school is.’55

53	 […]	In nostrum turpia tempus

confluxisse vides; gravium sentina malorum. 

Nos habet; ingenium, virtus et gloria mundo

cesserunt regnumque tenent fortuna, voluptas,

dedecus. Ingenti nisu nisi surgimus, actum est:

[…]

Cunta premet tempus; si mens obstare prementi est, 

attollamus humo spes fessas.

(Petrarca,	Poesie Latine,	ed.	G.	Martellotti	/	

E.	Bianchi	(Turijn,	1976),	180–182.

54	 En	daarmee	hield	ook	de	latere	Latijnse	traditie	nagenoeg	op	

te	bestaan,	waarvan	Agricola,	Emmius	en	Heerkens	deel	hadden	

uitgemaakt.	Vgl.	Zweder	von	Martels,	‘Begrafenis	en	wederopstanding:	

een	studie	naar	het	wee	en	wel	van	het	Neolatijn	in	de	negentiende	en	

twintigste	eeuw’,	in	Limae labor et mora : opstellen voor Fokke Akkerman 

ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag,	red.	Zweder	von	Martels,	

Piet	Steenbakkers	en	Arjo	Vanderjagt.	(Leende,	2000),	220–232.

55	 ‘Praeadvies	van	Prof.	Mr	H.J.	Scheltema’	in	Prae-adviezen inzake de 

opleiding van de jurist	in:	Pro excolendo jure patrio,	23	februari	1959,	32.	

Herdenkingspenning geslagen in 1954, ter
gelegenheid van de ingebruikneming van het 
nieuwe sociëteitsgebouw Mutua Fides aan de 
Grote Markt, tijdens het 68ste lustrum van de 
studentenvereniging Vindicat atque Polit. 
Aan de andere kant twee druk redenerende 
studenten, elk van beide een voorbeeld van de 
homo sive studiosus ludens (‘de spelende mens 
of zo men wil student’). 
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In 19�1 was het dezelfde Scheltema die als eerste, tot verontwaardiging van zijn collegae, 
de universitaire toelatingseis van het Latijn opgaf. Het Romeins recht richtte zich sindsdien 
bewust op de historisch-rechtsvergelijkende benadering en op die delen van het vak die de 
moderne jurist het meest te bieden hebben.56 De successen van deze juridische afdeling in 
Groningen zijn voor een belangrijk deel aan bovengenoemde inzichten te danken. 
 Een ander voorbeeld van dat verlangen naar maatschappelijke relevantie biedt de 
discussie over het Latijn bij de vakgroep geschiedenis rond 19�0. Zo noemde professor 
Baudet in dat jaar ‘de herintrede van de geschiedenis in de maatschappij onontbeerlijk’. Hij 
wilde een situatie ‘waarin de geschiedenis kan profiteren van de ontwikkeling van andere 
vakken en deze vakken op hun beurt zich weer bewust worden van hun historische dimensie’.57 
Dergelijke gedachten hebben toen het pleit gewonnen en ze hebben ook in veel opzichten gunstig 
uitgepakt gezien de rol die de geschiedenis thans in maatschappelijke discussies vervult. 
 Zo kon ook ‘Laetitia’58 die bij ‘professor Ballingh’ geschiedenis van de Nieuwste Tijd 
– ‘vast en zeker haar lievelingsvak’ – wilde studeren, wat opgeluchter ademhalen, toen de 
verplichting van het Latijn voor de historici was komen te vervallen. Nu hoefde zij ‘met haar 
zonnige blauwe ogen, waarmee ze alleen maar in staat leek het heden te zien’ zich minder 
‘opofferingen te getroosten’ bij de bestudering van de ‘oudere onderdelen van de geschiedenis’. 
 Toch bestaat er op dit punt frictie met de werkelijkheid. Wie namelijk een verre reis 
maakt in een land waarvan hij de taal niet spreekt, zal thuis een heel ander verhaal vertellen 
dan wie wel met de mensen daar kan spreken en zo hen en hun land beter kan leren kennen 
en begrijpen. In het eerste geval biedt een tolk wellicht uitkomst, zolang men maar beseft te 
zijn overgeleverd aan diens interpretatie. Ditzelfde geldt aan de universiteit voor die vakken 
waarvan de toegang in belangrijke mate beheerst wordt door het Latijn (of andere oude talen). 
 Intussen hebben de latinisten niet louter zitten treuren tussen de ruïnes van hun 
vakgebied. In de afgelopen halve eeuw hebben zij gaandeweg alle uithoeken van de Latijnse 
literatuur en cultuur vanaf de oudheid tot en met de jongste tijd opnieuw verkend. Ze hebben 
oog gekregen voor de enorme verscheidenheid aan talenten die hebben bijgedragen aan die 
eeuwenlange Latijnse traditie, en omgekeerd ook voor de minstens even grote verscheidenheid 
in motivatie en ambitie bij studenten om die bijna drieduizend jaar oude traditie met nieuwe 
vormen te verrijken. De herontdekte samenhang van de verschillende vakken nodigt uit tot 
interdisciplinaire samenwerking en tot een intensievere communicatie, ook met de beoefenaren 
van moderne vakken. Door die kruisbestuiving zal het Latijn sterker tevoorschijn komen. 
 Een stap in de goede richting is de geleidelijke terugkeer in het Groninger onderwijs 
van de retorica, die evenals de god Janus niet alleen terugkijkt, maar ook vooruit naar het 
speeltoneel van het moderne leven. Het is door deze aandachtsverschuiving en door het 
geheel van nieuwe initiatieven dat – als de tekenen niet bedriegen – de toekomst voor het 
Latijn er gunstiger uitziet dan lang het geval is geweest. Daarom is ook de wens, die in 
verschillende felicitatieoorkondes uit 191� voor de gehele Groninger universiteit werd 
uitgesproken, nu in het bijzonder voor het Latijn op zijn plaats: 

Vivat, crescat, floreat. (‘moge zij leven, groeien en bloeien’)

Zo kan het Latijn (samen met het Grieks) ook een rol van betekenis blijven spelen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, die zich graag presenteert als een ‘klassieke universiteit’. 
In dit licht is het dan ook volstrekt passend dat studenten bij het behalen van hun bachelor- 
en mastertitel voortaan weer een in het Latijn gesteld diploma ontvangen.

56	 Vgl.	W.J.	Zwalve,	‘De	klassieke	propedeuse	van	de	jurist.	Rede	

gehouden	op	25	januari	1986	in	de	Aula	van	het	Academiegebouw	te	

Groningen	ter	gelegenheid	van	de	225ste	verjaardag	van	de	stichting	van	

het	Genootschap	Pro Excolendo Jure Patrio’.	In:	Groninger opmerkingen en 

mededelingen. Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische 

Grondslag III	(Uitgave	van	de	Stichting	‘Het	Groningsch	Rechtshistorisch	

Fonds’	1986),	1–18,	met	name	15.	J.H.A.	Lokin,	Prota, Vermogens-

rechtelijke leerstukken aan de hand van Romeinsrechtelijke teksten 

uitgelegd	(Groningen,	1989),	v-vi.

57	 Groniek: onafhankelijk Gronings historisch studentenblad	(1970),	

356.	Zie	voor	een	indruk	van	de	discussies	over	de	afschaffing	van	het	

Latijn	de	verschillende	afleveringen	van	dit	tijdschrift.	Men	krijgt	een	

beeld	van	de	debatten	over	het	onderwerp,	maar	niet	alle	kanten	

worden	belicht.

58	 Deze	naam	betekent	‘blijdschap’.	Zowel	de	naam	Laetitia	als	

de	citaten	die	volgen	komen	uit	Onder professoren,	Willem	Frederik	

Hermans	(Amsterdam	1975),	83.

Uit 1733 dateert dit reglement van de ‘burse’, oftewel ‘publyke Tafel’ 
(mensa), die bij de oprichting van de academie in 1614 was ingesteld om de 
kosten voor de ‘studerende jeugd’ te verlichten. Het Nederlands van de tekst 
is doorspekt met Latijnse uitdrukkingen, maar ook in de verdere woordkeus 
en zinswendingen bemerkt men dat de opstellers de Latijnse school hadden 
bezocht. Geen wonder dat meer dan een eeuw later Multatuli nog schreef 
(Idee 41): ‘Ik leg mij toe op ’t schrijven van levend Hollandsch. 
Maar ik heb schoolgegaan.’ 
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