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De stem van de student

There are things which happen and leave no discernible trace, are not spoken or written of, 

though it would be very wrong to say that subsequent events go on indifferently, all the same, 

as though such things had never been.

A.S. Byatt, Possession: a romance (Londen 1990) postscript.
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Voorwoord

Dit boek is geschreven in opdracht van de Commissie Geschiedschrijving Rijksuniversi-

teit Groningen en vindt zijn oorsprong in een vooronderzoek dat ik in de zomer van 2007 

voor de Commissie verrichtte op voordracht van de voorzitter, Klaas van Berkel, bij wie ik 

enkele jaren daarvoor was afgestudeerd. Het vooronderzoek betrof het in kaart brengen 

van relevante literatuur en het inventariseren van eventueel beschikbaar materiaal voor 

een groter onderzoek naar het ontstaan en de geschiedenis van de universitaire pers in 

Groningen. Pas in 1923 kreeg Groningen een eigen studentenblad, Der Clercke Cronike, 

dat in 1971 plaatsmaakte voor de Universiteitskrant (uk), een onafhankelijk universiteits-

blad. Het literatuuronderzoek was makkelijker dan het archiefonderzoek, aangezien het 

archief van de uk zich op de zolder van het toenmalige uk-pand bevond, waar de ordners 

en dozen kriskras verspreid lagen. De resultaten met conclusies en aanbevelingen bracht 

ik samen in De papieren band om de universiteit. Verslag van een vooronderzoek naar de 

geschiedenis van de universitaire pers in Groningen (Groningen 2007).

Het vooronderzoek mondde uit in een promotieonderzoek. In het kader van het lus-

trum van 2014 zou een geschiedenis van de universitaire pers van Groningen verschijnen. 

De Commissie Geschiedschrijving en de Faculteit der Letteren boden mij de gelegenheid 

dit onderzoek uit te voeren. Klaas van Berkel was bereid op te treden als mijn eerste pro-

motor. Maarten Duijvendak, ook lid van de Commissie Geschiedschrijving, werd mijn 

tweede promotor. De promotieopleiding volgde ik bij het Instituut voor Cultuurweten-

schappelijk Onderzoek Groningen van de Faculteit der Letteren. 

Het uitgangspunt van het promotieonderzoek was de gedachte dat alleen een analyse 

van de gehele geschiedenis van de Groningse universitaire pers een goed beeld zou kun-

nen geven van de ontwikkeling en betekenis van de universitaire pers binnen de acade-

mische gemeenschap in Groningen. In het onderzoek zou ik daarom ook aandacht be-

steden aan de geschiedenis van de Groningse universitaire pers in de negentiende eeuw. 

Deze lijn had ik reeds uitgezet in de conclusies en aanbevelingen van het vooronderzoek, 

maar ik besefte destijds nog niet hoe omvangrijk en complex het materiaal was. Boven-

dien leek het volstrekt logisch om niet enkel vanuit een Gronings perspectief de geschie-

denis van de studentenbladen te benaderen, maar het onderzoek te verbreden en een 

geschiedenis van de Nederlandse studentenbladen in de negentiende eeuw erbij te be-

trekken. Juist omdat de geschiedenis van de universitaire pers in deze eeuw niet een lo-

kaal, maar veel meer een interacademiaal karakter had. Tegelijkertijd groeide tijdens dit 

onderzoek het inzicht dat de ontwikkeling van het studentenblad tot professioneel uni-
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10  voorwoord

versiteitsblad in de twintigste eeuw om een apart onderzoek vraagt, omdat het karak-

ter en de status van de universitaire pers in deze periode aanmerkelijk was veranderd. 

Deze veelomvattende en zeer interessante geschiedenis verdient het om nog geschreven 

te worden. 

Het nu volgende onderzoek richt zich dus op de negentiende-eeuwse geschiedenis 

van de Nederlandse studentenbladen. Het beschrijft en analyseert het ontstaan en de 

ontwikkeling van het studentenblad als genre en onderzoekt de functie en betekenis van 

de studentenpers voor de academische gemeenschap in de negentiende eeuw. Deze ge-

schiedenis toont aan hoe belangrijk de universitaire pers is geweest voor de moderne 

universiteit – en nog steeds is.
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Inleiding

De universitaire pers weerspiegelt niet alleen de identiteit van een universiteit, zij geeft 

daar ook vorm aan. Het was dan ook niet vreemd dat de aankondiging in de zomer van 

2012 dat de Universiteitskrant Groningen (uk) zou worden vervangen door een digitale 

versie, tot een stroom van bezorgde reacties leidde, zowel binnen als buiten de Groningse 

academie. Want wat betekende deze ontwikkeling in de universitaire pers voor de univer-

siteit? Hoogleraar Eigentijdse Geschiedenis Doeko Bosscher vreesde het ergste: ‘de papie-

ren uk opheffen is zo gedaan. Hem weer oprichten zal nooit gebeuren’. En de papieren 

uk schiep juist een band. Opinie- en achtergrondartikelen gaven diepgang en leidden tot 

discussies. Juist die discussies zijn zo belangrijk in een academische gemeenschap: ‘je zet 

er de gemeenschappelijke opinieklok mee gelijk’. De uk online zou, zo verwachtte Bos-

scher, leiden tot het slechts scannen van de toch al te grote berg informatie die we da-

gelijks op ons scherm zien verschijnen. En dus tot verlies van gemeenschappelijkheid.1 

De opmerking van Bosscher raakt aan een belangrijk, maar weinig bestudeerd aspect 

van de ontwikkeling van de moderne universiteit: de rol van de universitaire pers. Hoe-

veel belang er wordt gehecht aan de universiteitsbladen bleek ook uit de reactie van een 

Leidse studente in Trouw. De ‘uk moet blijven’, schreef zij.2 Studenten hadden immers 

het recht te weten wat zich afspeelde binnen de universiteit. Het universiteitsblad was 

bovendien een spiegel voor de universiteit met een controlerende functie; kortom, een 

belangrijk podium. De teloorgang van opnieuw een onafhankelijk universiteitsblad was 

zorgelijk.3 Het universiteitsblad mocht kennelijk niet langer ‘luis in de pels’, onafhankelijk 

en kritisch zijn, maar moest vooral fungeren als een pr-blaadje van de universiteit. An-

deren vonden deze reactie overtrokken. Waarom zou een digitale universiteitskrant niet 

kritisch kunnen zijn? De huidige ‘digitale’ student zou bovendien zonder enige moeite 

de weg weten te vinden naar de digitale versie van de uk. De digitalisering van het blad 

past zo gezien juist uitstekend in de eigentijdse maatschappelijke ontwikkelingen. An-

dere (universiteits)kranten digitaliseren immers ook.4 Inderdaad hoeft het één het ander 

niet uit te sluiten. Digitalisering kan samengaan met diepgang, kwaliteit en onafhanke-

1	 Doeko Bosscher, ‘uk digitaal? Ik vrees het ergste’, uk, 14 juni 2012. 

2 Cathelijne Paling, ‘Universiteitskrant moet blijven’, Trouw, 28 juni 2012.

3	 In 2010 was bijvoorbeeld het U-blad van de Universiteit Utrecht opgeheven en vervangen door een digitaal 

blad. 

4	 Klaske Tameling, ‘uk als sterk merk: I like’, uk, 14 juni 2012. De auteur promoveerde in 2015 op het proefschrift: 

En wat doen we online? Crossmediale dilemma’s op de Nederlandse nieuwsredactie (Amsterdam 2015). 
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12  inleiding

lijkheid. Al stelt digitalisering de journalistiek – onder meer als het gaat om die diepgang 

en kwaliteit – wel voor nieuwe uitdagingen.

De discussie over de digitalisering van universiteitsbladen onthult iets wezenlijks. Het 

gevreesde verlies van de bindende werking van het kritische en onafhankelijke univer-

siteitsblad laat namelijk heel goed zien welke fundamentele en vanzelfsprekende plaats 

het blad inneemt in de academische gemeenschap. Een goede universiteit kan kennelijk 

niet zonder een onafhankelijk en kritisch universiteitsblad. Die twee zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. Alsof het nooit anders is geweest. Toch is er een tijd geweest dat 

er helemaal niet zoiets als een universiteitsblad bestond. Pas aan het begin van de ne-

gentiende eeuw werden de eerste bladen opgericht, door studenten. Kleine blaadjes, die 

het vaak maar enkele jaargangen of soms slechts enkele nummers volhielden. Pas in de 

tweede helft van de negentiende eeuw veroverde het studentenblad een vaste plaats in 

de nationale universitaire gemeenschap. In de loop van de twintigste eeuw maakten deze 

bladen plaats voor de universiteitsbrede krant, die men eigenlijk op iedere universiteit of 

hogeschool wel aantreft. 

Om te kunnen begrijpen hoe de universiteitskrant zo’n belangrijke positie heeft verwor-

ven in de universitaire wereld is het nodig naar de geschiedenis van de universitaire pers te 

kijken. Dit onderzoek brengt die geschiedenis van de universitaire pers in beeld. Het eerste 

deel beschrijft het ontstaan van de eerste studentenbladen, het tweede deel omvat de ont-

wikkeling van het studentenblad tot landelijk studentenorgaan in de tweede helft van de 

negentiende eeuw en het derde deel ten slotte bespreekt de oprichting rond 1900 van nieu-

we, veelal lokale studentenbladen. De oprichting van deze plaatselijke bladen – opgericht 

door nieuwe groepen studenten – betekende na enige tijd het einde van het landelijke stu-

dentenorgaan. Die ontwikkeling vormt een cesuur in de geschiedenis van de Nederlandse 

studentenperiodieken; het karakter van de Nederlandse studentenpers veranderde. Een 

geschiedenis van dit nieuwe plaatselijke, vaak ook al universiteitsbrede studentenblad – 

dat gezien kan worden als één van de middelen waarmee in de twintigste eeuw gepoogd 

werd de groeiende en snel specialiserende universiteit bijeen te houden – behoeft derhal-

ve apart onderzoek en blijft om die reden in deze studie buiten beeld.5 

Historiografisch debat

De algemene geschiedenis van de studentenbladen is tot nu toe in de Nederlandse ge-

schiedschrijving van de universiteit geen voorwerp van studie geweest. In de algemene 

universiteitsgeschiedenissen worden de (plaatselijke) studentenbladen en universiteits-

bladen in meer of mindere mate enkel gebruikt als illustratie van het geschiedverhaal. De 

Leidse historicus Willem Otterspeer put voor De wiekslag van hun geest. De Leidse univer-

5	 Zie voor een aanzet tot een dergelijk onderzoek: Annelies Noordhof-Hoorn, De papieren band om de universi-

teit. Verslag van een vooronderzoek naar de geschiedenis van de universitaire pers in Groningen (ongepubliceerd 

verslag voor de Commissie Geschiedschrijving van de Rijksuniversiteit Groningen, 2007).
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siteit in de negentiende eeuw uit de jaargangen van het landelijke studentenblad Minerva, 

dat een eigen hoofdredactie in Leiden had.6 Voor Groepsportret met dame gebruikt Otter-

speer daarnaast veelvuldig de studentenalmanak.7 De historicus Hervé Jamin verwijst in 

Kennis als opdracht een enkele keer naar een Utrechts studentenblad.8 Dat geldt ook voor 

historicus Peter Jan Knegtmans in Professoren van de stad, die verwijst naar het Amster-

damse studentenblad Propria Cures.9 Ook in Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nij-

megen worden de plaatselijke studentenbladen gebruikt als bron.10 In Academische Illusies 

wijdt historicus Klaas van Berkel aandacht aan de geschiedenis van het Groningse studen-

tenblad de Clercke (1923) en het tijdens de Tweede Wereldoorlog opgerichte Universiteits-

blad.11 Daarnaast besteedt Van Berkel in het recent verschenen Universiteit van het Noor-

den12 aandacht aan Panathenaeum, het enige Groningse studentenblad dat verscheen in 

de negentiende eeuw, en staat hij stil bij de vraag welke rol dit blad speelde in de Groning-

se studentenmaatschappij.13 De studentenbladen worden in de algemene overzichten dus 

voornamelijk gebruikt als illustratie en niet als een op zichzelf staand genre bestudeerd. 

Er zijn wel bijdragen gepubliceerd over de plaatselijke studentenpers. In verschillende 

geschiedenissen van het studentenleven verschenen kortere of langere overzichten van 

de plaatselijke studentenbladen. In Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven, 

1632-1932 verscheen bijvoorbeeld ‘De Amsterdamsche Studentenpers’, waarin de histori-

cus H. Brugmans stil staat bij het Amsterdamse aandeel in de Nederlandse studentenbla-

den. Daarnaast laat de historicus Emiel Henssen in het Corps als Koninkrijk verschillende 

Delftse studentenbladen kort de revue passeren. In Schets van eene geschiedenis van het 

Utrechtsche studentenleven (1914) geeft W.C.A. van Vredenburch een opsomming van en-

kele Utrechtse studentenbladen.14 In Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936 is een apart 

hoofdstuk over de Utrechtse studentenpers opgenomen.15 Ten slotte zijn van tijd tot tijd 

ook in de studentenbladen zelf door studenten geschreven geschiedenissen van de stu-

dentenbladen verschenen.16 

6	  W. Otterspeer, De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 1992) 451.

7	  Willem Otterspeer, Groepsportret met dame. De werken van de wetenschap. De Leidse universiteit, 1776-1876 

(Amsterdam 2005).

8	  Hervé Jamin, Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1636-2001 (Utrecht 2001).

9	  Peter Jan Knegtmans, Professoren van de stad. Het Athenaeum Illustre en de Universiteit van Amsterdam, 1632-

1960 (Amsterdam 2007).

10	  Hennie Corman ed., Nijmeegse gezichten. Vijfenzeventig jaar katholieke universiteit (Nijmegen 1998).

11	  Klaas van Berkel, Academische Illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en herstel, 

1930-1950 (Amsterdam 2005).

12	  Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel I. De oude 

universiteit 1614-1876 (Hilversum 2014).

13	  Zie over dit blad ook: Annelies Noordhof-Hoorn, ‘Panathenaeum. Een Gronings studentenblad in de begin-

tijd van de Nederlandse studentenpers (1842-1843)’, ts. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 27 (2010) 62-77. 

14	  Hk. Brugmans, ‘De Amsterdamsche Studentenpers’, in: Geschiedenis van het Amsterdamsch Studentenleven, 

1632-1932 (Amsterdam 1932) 517-550.

15	  C.D.J. Brandt, ‘Studentenpers’, in: J. Bierens de Haan eds., Het Utrechtsch Studentenleven 1636-1936 (Utrecht 

1936) 561-580. 

16	  Respectievelijk door P. Harting in Vox Studiosorum 5 (1869-1870), H.J. Coster in Minerva, april en mei 1888, T.B. 
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14  inleiding

Er is ook wel onderzoek gedaan naar studentenbladen afzonderlijk. Er verschenen 

bijvoorbeeld boeiende geschiedenissen van Propria Cures, het U-blad of Vox Studioso-

rum.17 Deze publicaties geven een overzicht van de ontwikkeling van het desbetreffende 

blad. Maar ze geven geen overzicht van de ontwikkeling van de studentenbladen als zo-

danig. De Utrechtse theoloog en historicus Frits Broeyer gaf een eerste aanzet van de be-

studering van de geschiedenis van de Nederlandse studentenpers in zijn artikel over het 

Utrechtse aandeel daarin.18 Ik daarentegen analyseer het ontstaan en de ontwikkeling 

van de Nederlandse studentenbladen vanuit het perspectief van de Utrechtse én de Gro-

ningse én de Leidse én de Amsterdamse (én de Vlaamse) studenten. Deze studie omvat 

kortom een gedetailleerde geschiedenis van de Nederlandse studentenbladen. 

In Duitsland vond een vergelijkbaar onderzoek plaats. De Duitse communicatie- en 

mediawetenschapper Hans Bohrmann promoveerde in 1975 op een geschiedenis van de 

Duitse studententijdschriften. In zijn proefschrift Strukturwandel der deutschen Studen-

tenpresse. Studentenpolitik und Studentenzeitschriften 1848-1974 onderzoekt hij hoe de 

Duitse studententijdschriften hebben bijgedragen aan het tot stand komen van een pu-

blieke opinie in de studentenwereld. De nadruk ligt vooral op (de studentenrevolutie van 

de jaren zestig van) de twintigste eeuw.19 De geschiedenis van de vroegere studentenpers 

komt ook aan bod in Studentenpresse – gestern und heute van de historicus Hardy E. Zim-

mermann en in het artikel ‘Vorläufer’ van de historicus August Niemeyer.20 Er zijn enkele 

belangrijke overeenkomsten in de ontwikkeling van de Duitse en Nederlandse studen-

tenpers. Zowel in Duitsland als in Nederland speelden de studentenverenigingen een be-

langrijke rol bij de toenemende organisatie van studenten en de oprichting van studen-

tenbladen. Tegelijkertijd kende Duitsland in de negentiende eeuw een volstrekt ander 

politiek klimaat. De censuur bijvoorbeeld speelde in het openbare leven in de Duitse sta-

ten een grote rol. Verschillende initiatieven tot de oprichting van studentenbladen wer-

den in de kiem gesmoord. De studentenpers kon zich pas goed ontwikkelen na de een-

wording van Duitsland in 1871.21 

Aangezien verschillende studentenbladen de Vlaamse studenten actief probeerden te 

betrekken bij hun onderneming heb ik ook gekeken naar literatuur over Vlaamse studen-

Pleyte in Minerva, 24 januari 1899, J.S. Bartstra in Minerva, mei 1912. W.C.A. van Vredenburch, Schets van eene ge-

schiedenis van het Utrechtsche studentenleven (Utrecht 1914), 40. 

17	  Lucas Ligtenberg en Bob Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990 (Amsterdam 1990); Kees Rib-

bens, Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening: een geschiedenis van het U-

blad (Utrecht 2003); Danie de Hiep en Joost Klarenbeek eds., 125 jaar Vox Studiosorum, 1864-1990. Het oudste Ne-

derlandse studentenblad (Utrecht 1991).

18	  Frits Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel in de Nederlandse studentenpers van de negentiende eeuw’, in: Jaar-

boek van Oud-Utrecht, vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van stad en 

provincie Utrecht (Utrecht 2005) 77-129. 

19	  Hans Bohrmann, Strukturwandel der deutschen Studentenpresse. Studentenpolitik und Studentenzeitschrif-

ten 1848-1974 (München 1975). 

20	 Hardy E. Zimmermann, Studentenpresse – gestern und heute (Leipzig 1950); August Niemeyer, ‘Vorläufer’, Göt-

tinger Universitäts Zeitung 3 (1947-1948) nr. 19, 10-12.

21	  Bohrmann, Strukturwandel der deutschen Studentenpresse, 46-47.
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tenbladen. Zowel de geschiedenis van Maarten de Gendt over het studentenblad Scham-

per als het boek van Roeland Raes, Ons Verbond. Historiek van een studententijdschrift 

(1945-1976) heeft betrekking op de naoorlogse periode.22 Wel van belang voor dit onder-

zoek zijn de (bibliografische) studies van Ada Deprez, Lut Troch en H. Balthazar over het 

studentengenootschap ’t Zal wel Gaan.23 

Deze studie biedt een gedetailleerde geschiedenis van de Nederlandse studentenbla-

den in de negentiende eeuw. Het studentenblad vormt een belangrijk aspect van de toe-

nemende organisatie van studenten in deze eeuw. Studenten richtten studentenvereni-

gingen op, de corpora, die zich in het academisch leven een centrale plaats toe-eigenden. 

Daarbij speelde het groeiende aantal studentenpublicaties een belangrijke rol: deze pu-

blicaties waren niet alleen de weerslag van de toenemende organisatie van studenten, 

maar bevestigden en versterkten die ook. Er verschenen studentenzangen, strijdliede-

ren, studentenbedes en gedenkboeken van officiële plechtigheden. Naast deze publica-

ties met een incidenteel karakter verschenen ook studentenperiodieken: de studenten-

almanakken (de officiële jaarboeken van de corpora) en de studentenbladen. In Leiden 

verscheen de eerste studentenalmanak in 1815, in Utrecht in 1823, in Groningen in 1829 en 

in Amsterdam in 1831. De studentenalmanakken, als officiële jaarboeken, vormen een be-

langrijke bron voor gegevens over studenten. In de geschiedschrijving van de moderne 

universiteit is de studentenalmanak al vaker voorwerp van studie geweest. De gegevens 

van studenten zijn gebruikt om de veranderingen in studentenaantallen te bestuderen 

– zoals door de historici Goffe Jensma en Harry de Vries in hun werk over de verande-

ringen in het hoger onderwijs.24 Maar ook het mengelwerk (proza en poëzie) en de varia 

(spreuken en raadseltjes) in de almanak vormen een interessante bron. De historicus Pie-

ter Caljé gebruikte in zijn cultuurhistorische analyse van het Groningse studentenleven 

in de negentiende eeuw veelvuldig het letterkundig werk van studenten in de studenten-

almanakken.25 De godsdiensthistoricus en socioloog David Bos onderzocht de samen-

stelling van de almanakredacties (in een bepaalde periode) om te onderzoeken of daar 

ook vaker theologanten in zaten.26

22	 Maarten de Gendt, 400 Schampers in woord en beeld (Gent 2002); Roeland Raes, Ons Verbond. Historiek van 

een studententijdschrift (1945-1976) (Gent 1987).

23	 Ada Deprez en Lut Troch, Studentenalmanak ’t Zal wel gaan 1854-1899 gevolgd door Noord en Zuid 1856-1858 

(Gent 1983); H. Balthazar, Het Taalminnend Studentengenootschap ’t Zal Wel Gaan, 1852-1977 (Gent 1977).

24	 G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 (Hilversum 

1997).

25	 Pieter Caljé, Student, universiteit en samenleving. De Groningse universiteit in de negentiende eeuw (Hilver-

sum 2009).

26	 David J. Bos, ‘ “Dienaren des Woords”. Godgeleerden in de negentiende-eeuwse Nederlandse letterkunde’, De 

Negentiende Eeuw 21 (1997) 153-182, aldaar 163. Enkele andere artikelen met heel specifiek de almanak als onder-

werp zijn: E.J. Dijksterhuis, ‘De Almanak’, in: Uit Vindicat’s verleden. Gedenkboek ter herinnering aan het honder-

jarig bestaan van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit (2e druk; Groningen 1934) 203-232; Babke 

Aarts en Peter Koolmees, ‘Geschiedenis van de Veterinaire Studenten Almanak (1887-2010)’, Argos. Bulletin van 

het Veterinair Historisch Genootschap 44 (2011) 128-133; Annelies Noordhof-Hoorn, ‘Het papieren kind. Nationa-

lisering: het einde van de plaatselijke studentenalmanak?’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis/Year-

book for Dutch book history 22 (2015) 27-44.
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Hoewel de studentenbladen ook een belangrijke rol in deze toenemende organisatie van 

de studenten speelden, zijn zij in de geschiedschrijving nog niet als zodanig bestudeerd. 

Toch is dat zeker de moeite waard. De studentenalmanakken vertegenwoordigden de cor-

pora. De studentenbladen waren echter initiatieven van groepjes studenten. Weliswaar wa-

ren die studenten meestal lid van het corps, maar niet altijd. Iedere student kon bovendien 

het initiatief nemen tot het oprichten van een blad. Dat was ook precies wat er gebeurde. 

Corpsleden, niet-corpsleden, bondsleden,27 studenten-socialisten, nihilisten, vrouwelijke 

studenten, al deze studenten gaven vroeger of later in gevestigde of nieuwe bladen stem 

aan hun eigen ideeën en opvattingen over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de studen-

tenmaatschappij, het hoger onderwijs of de samenleving. Zodoende kan een studie van 

het ontstaan en de ontwikkeling van de studentenbladen een wezenlijke bijdrage leveren 

aan een vollediger beeld van de studentengeschiedenis van de moderne universiteit waar-

in vroeger vaak het corporale element nog domineerde. Daarmee sluit deze geschiedenis 

ook aan bij de recente ontwikkeling dat de universiteitsgeschiedenis heel nadrukkelijk ook 

aandacht besteedt aan de rol van de studenten in de geschiedenis van de universiteit.28 

Universiteitsgeschiedenis en tijdschriftgeschiedenis

Deze studie naar het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse studentenbladen is 

een universiteitshistorische studie omdat zij zicht biedt op de veranderende organisatie 

en samenhang van de studentenmaatschappij en, in het verlengde daarvan, de univer-

sitaire gemeenschap in de negentiende eeuw. Tegelijkertijd maakt deze studie vanwege 

het onderzoeksobject – namelijk de studentenbladen – ook deel uit van de persgeschie-

denis en meer in het bijzonder de tijdschriftgeschiedenis. Vanaf de jaren negentig van de 

twintigste eeuw hebben op het gebied van tijdschriftstudies verschillende ontwikkelin-

gen plaatsgevonden. Naast de oorspronkelijke grote aandacht voor de institutionele ge-

schiedenis is er ook belangstelling ontstaan voor de analyse van de inhoud van een blad 

en het perspectief van de lezer van een blad of krant zoals Marcel Broersma in zijn studie 

over de Leeuwarder Courant laat zien. Vragen naar vorm, stijl en inhoud en de cultuurhis-

torische context hebben het onderzoek in de persgeschiedenis verrijkt.29

Daarnaast heeft binnen de tijdschriftgeschiedenis de spiegelmetafoor plaatsgemaakt 

voor de overtuiging dat het tijdschrift zelf een actieve kracht is in de (historische) werke-

27	 Aan het einde van de negentiende eeuw richtten studenten naast de corpora nieuwe studentenverenigingen 

op, de zogenaamde studentenbonden.

28	 De International Commission for the History of Universities onderstreepte in haar ‘call for papers’ voor het 

congres ‘Student revolt, City and Society – From the Middle Ages until Today’, dat in september 2012 werd gehou-

den te Helsinki, dat de keuze voor dit onderwerp mede was ingegeven door het besluit van de commissie om 

meer aandacht te besteden aan studentengeschiedenis. 

29	 Marcel Broersma, Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002 (Leeuwarden 

2002); Frank van Vree, ‘Persgeschiedenis in Nederland’, Ons erfdeel 37 (1994) 553-560; H.B.M. Wijfjes, ‘Perspectief 

in persgeschiedenis’, Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114 (1999) 223-235. 
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lijkheid. De literatuurhistoricus G.J. Johannes verdedigt in De barometer van de smaak. 

Tijdschriften in Nederland 1770-1830 de stelling dat het tijdschrift niet alleen een spiegel 

(een unieke en rijke bron van informatie) van de werkelijkheid is, maar ‘een “handelende 

persoon” binnen de geschiedenis waar het tevens uitdrukking van is’.30 Johannes bena-

drukt dat juist de regelmatige verschijning van een tijdschrift deze tot een platform voor 

debat maakt. De wisselwerking die vervolgens ontstaat tussen redactie, auteurs en lezers 

maakt het tijdschrift tegelijkertijd meer dan een forum, namelijk een ‘instrument van ac-

tie en organisatie’, ofwel een ‘drijvende kracht’ in het debat.31 Ook de historicus Remieg 

Aerts onderschrijft in zijn studie naar het liberale tijdschrift De Gids in de negentiende 

eeuw dat het tijdschrift ‘de plaats is waar cultuur tot stand komt’.32 Of zoals Aerts meer 

specifiek stelt: ‘tijdschriften fungeren tegelijk als broedplaatsen van ideeën en waarden, 

als discussiepodia en als distributeurs’.33 

In dit boek sluit ik mij aan bij deze ontwikkelingen. Zowel de institutionele geschiede-

nis van de studentenbladen, als ook de analyse van de inhoud van de bladen komen in 

deze studie aan de orde. Deze studie wil meer zijn dan een chronologische verkenning 

van de verschillende studentenbladen in de negentiende eeuw. En het wil meer zijn dan 

een illustratie van de geschiedenis van het studentenleven van de moderne universiteit. 

Uitgangspunt van mijn onderzoek is dat kranten en bladen niet uitsluitend de werkelijk-

heid weerspiegelen, maar deze ook (her)definiëren. Het studentenblad is zo gezien niet 

alleen barometer van de veranderende studentensmaak, maar is als podium van het ac-

tuele debat tegelijkertijd ook actor in de studentenmaatschappij. In deze studie wil ik 

met andere woorden onderzoeken in hoeverre de studentenbladen een drijvende kracht 

waren in de studentenwereld en de universitaire gemeenschap in de negentiende eeuw. 

Die vormende werking zou in de eerste plaats kunnen blijken uit het feit dat de bladen de 

identiteit van de ‘ware’ student (de lezer) niet alleen weergaven, maar ook definieerden 

en herdefinieerden. In de tweede plaats uit het feit dat de studentenbladen het tot stand 

komen van een nationale studentengemeenschap stimuleerden. En in de derde plaats uit 

het feit dat de bladen de studenten actief aanzetten tot deelname aan het publieke debat. 

In de studentenbladen werd volop gediscussieerd over wat een student eigenlijk was. 

Aan welke vereisten een student moest voldoen, hoe hij zich diende te gedragen, hoe hij 

zich moest kleden, met wie hij wel en niet moest omgaan en waartoe de studie(tijd) dien-

de. Werd een student bijvoorbeeld opgeleid tot een bepaald beroep of juist gevormd tot 

toekomstig lid van de geleerde stand? De bladen weerspiegelden zodoende niet alleen 

30	 Geciteerd in: G.J. Johannes, De barometer van de smaak. Tijdschriften in Nederland 1770-1830 (Den Haag 1995) 

11. Johannes verwijst naar J. Sgard, ‘Journale und Journalisten im Zeitalter der Aufklärung’, in: H.U. Gumbrecht 

e.a., Sozialgeschichte der Aufklärung in Frankreich, II (Wenen 1981). 

31	  Geciteerd in: Johannes, De barometer van de smaak, 11. Johannes baseert zich onder meer op S. Botein e.a., 

‘La presse périodique et la societé Anglaise et Française au XVIIIe siècle: une approche comparative’, Revue 

d’histoire moderne et comtemporaine XXXII (1985) 209-236, aldaar 214. 

32	 Remieg Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids (Amsterdam 

1997) 13. Cursivering Aerts.

33	 Aerts, De letterheren, 14.
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wat of wie een student was, maar zij (her)definieerden daarmee ook de student en de 

studentenmaatschappij; studenten gingen zich daarnaar gedragen. De studentenbladen 

bepaalden verder niet alleen wat een student was, maar ook wat hij moest vinden. Hoe 

hij zich diende te verhouden tot de andere studenten, de academische gemeenschap en 

de maatschappij. Dit bleek uit de samenstelling van de redacties, de gekozen onderwer-

pen, de (bewust) genegeerde onderwerpen, de volgorde waarin en de manier waarop die 

verschillende onderwerpen werden gepresenteerd. Daar kon een lezer mee instemmen 

of niet, maar het blad speelde onherroepelijk een actieve en creërende rol in het publie-

ke debat.34 

Universitaire context

Om de betekenis van de studentenbladen goed te kunnen duiden, is het van belang om 

hier ook een beeld te schetsen van het hoger onderwijs en het studentenleven in de ne-

gentiende eeuw. Wie werd eigenlijk beschouwd als student in de negentiende eeuw? Hoe 

was het hoger onderwijs in de negentiende eeuw ingericht? Na het vertrek van de Fransen 

in 1813 waren nieuwe wettelijke kaders nodig voor het jonge Koninkrijk dat na het Congres 

van Wenen in 1814 nog was uitgebreid met het prinsbisdom Luik en de Zuidelijke Neder-

landen. Koning Willem I stelde een commissie aan die een rapport moest opstellen over 

de (her)inrichting van het hoger onderwijs. Daarbij moest de commissie enerzijds terug-

grijpen op de inrichting van het hoger onderwijs ten tijde van de Republiek, maar ander-

zijds ook oog hebben voor de voordelen en de veranderingen die gedurende de Bataafse 

en Franse tijd waren ingevoerd. Uiteindelijk kwam in 1815 het Organiek Besluit tot stand 

waarin de vorst de inrichting van het hoger onderwijs vastlegde.35

Het Organiek Besluit was inderdaad in grote mate een samengaan van oud en nieuw, 

maar misschien toch vooral een terugkeer naar het onderwijs in de Republiek. Dat gold 

in ieder geval voor het aantal instellingen van hoger onderwijs. Hoewel in de commissie 

enkele leden voorstander waren van één nationale universiteit, besloot men uiteindelijk 

tot de oprichting van meerdere universiteiten (in die tijd aangeduid als ‘hogescholen’). Te 

Leiden, Groningen en Utrecht werden rijkshogescholen opgericht. Dat was feitelijk een 

terugkeer naar de gewestelijke instellingen van hoger onderwijs in de Republiek toen het 

onderwijs nog niet op nationaal niveau was geregeld en het streven van ieder gewest naar 

een eigen universiteit ertoe had geleid dat er meerdere universiteiten waren gesticht. Het 

gewest Holland had een hogeschool te Leiden (1575), Friesland te Franeker (1585), Stad en 

Lande te Groningen (1614), Gelderland te Harderwijk (1600) en Utrecht te Utrecht (1636). 

34	 Ibidem. 

35	 Zie hierover: J. Roelevink, ‘ “Eenen eik die hondert jaren behoefde om groot te worden”. Koning Willem I en 

de universiteiten van het Verenigd Koninkrijk’, in: C.A. Tamse en E. Witte eds., Staats- en natievorming in Willem 

I’s koninkrijk (1815-1830) (Brussel, Baarn 1992) 286-309; J. Roelevink, ‘Het rapport van de commissie Van der Duyn 

van Maasdam over het hoger onderwijs uit 1814’, Batavia Academica 10 (1992-1993) 1-61. 
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De hogescholen van Leiden, Groningen en Utrecht werden na 1815 dus rijkshogescholen. 

De hogescholen te Franeker en Harderwijk – die gedurende de Bataafs-Franse tijd waren 

opgeheven – werden voortgezet als rijksathenea. Zij mochten nog wel academisch on-

derwijs verzorgen, maar verloren het ‘ius promovendi’ (het recht om graden te verlenen 

bleef voorbehouden aan de universiteiten). De steden Amsterdam en Deventer kregen de 

mogelijkheid de daar van oudsher gevestigde athenea (voorheen aangeduid als Illustere 

Scholen) voort te zetten als gemeentelijke athenea.36 

De colleges aan de hogescholen en Illustere Scholen werden van oudsher gegeven in 

het Latijn. In het Organiek Besluit bleef het Latijn dan ook als wetenschappelijke taal ge-

handhaafd. Om te kunnen studeren was de beheersing van deze taal een eerste vereiste. 

Voor de meeste studenten, vaak afkomstig uit de hogere standen, begon de voorberei-

ding op het academisch onderwijs al op jeugdige leeftijd. Het onderwijs stond in dienst 

van de plaats in de samenleving die hun stand met zich meebracht en daar hoorde ook 

de kennis van het Latijn en een algemeen, klassieke opleiding bij. Het voorbereidend aca-

demisch onderwijs werd gegeven aan de zogenaamde Latijnse scholen, die daarom ook 

tot het hoger onderwijs werden gerekend. Naast het Latijn, bleef in het Organiek Besluit 

ook de inrichting van het hoger onderwijs gehandhaafd. Hogescholen moesten studen-

ten opleiden tot de geleerde stand en om die reden bleef de nadruk liggen op een bre-

de, algemeen vormende opleiding zoals die werd geboden aan de Latijnse scholen en 

in de propedeutische faculteit. Voor de geleerde stand was algemene beschaving niet al-

leen een ‘uitstekend sieraad’, maar ook een ‘dringende behoefte’.37 Uit de Franse tijd werd 

de splitsing van de filosofische ofwel propedeutische faculteit in de faculteit der letteren 

en de bespiegelende wijsbegeerte en de faculteit der wis- en natuurkunde gehandhaafd. 

Evenals de regels omtrent toelatingseisen (diploma Latijnse school), verplichte vakken, 

testimonia en examens.38 

De strengere regels van het Organiek Besluit maakten een einde aan de ‘vrijheid van 

studie’ (het volgen van colleges was niet verplicht in de Republiek), die zo kenmerkend 

was geweest voor de achttiende eeuw, maar betekenden ook een doorzettende aristo-

cratisering van het hoger onderwijs. De regels moesten een einde maken aan de in de 

achttiende eeuw gegroeide misstanden, maar maakten het studeren ook duurder. De 

toelatingseisen vereisten een verblijf aan de Latijnse school (waar na 1815 naast Latijn 

en Grieks ook verplicht wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en mythologie gegeven 

36	 Roelevink, ‘Het rapport van de commissie’, 22; M. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 

1815 tot 1980. Een onderwijskundig overzicht. Deel I. Wetgeving. Civiel Effect (Eindhoven 1987) 31; Jensma en De 

Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs, 79. 

37	 Roelevink, ‘Het rapport van de commissie’, 19.

38	 Joseph C.M. Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding. De modernisering van de Nederlandse uni-

versiteiten in de negentiende eeuw (Hilversum 1992) 42-43, 79-80; Peter Baggen, Vorming door wetenschap. Uni-

versitair onderwijs in Nederland 1815-1960 (Wageningen 1998) 25-26. Caljé benadrukt overigens dat het behoud 

van het Latijn niet louter een sociaal selectie- en distinctiemiddel was. De keuze voor het Latijn kwam ook voort 

uit de gedeelde overtuiging dat de klassieke wetenschap de grondslag vormde van iedere academische discipli-

ne. Daarnaast speelde de beoogde culturele hereniging met de Zuidelijke Nederlanden een rol; het Latijn kon 

een gemeenschappelijke deler zijn. 
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moest worden) of particulier onderwijs, aangezien het ook mogelijk was om via een toe-

latingsexamen bij de faculteit der Letteren toegelaten te worden tot een hogeschool. Voor 

de elite, die juist de voorkeur gaf aan thuisonderricht, was dit geen enkel probleem, maar 

voor minder gegoeden wel. Hetzelfde gold voor het verplichte propedeutisch examen en 

de minimale studieduur van drie jaren in de hogere faculteiten. Dat maakte – hoewel ko-

ning Willem I in de eerste jaren van zijn koninkrijk erg genereus was met beurzen – dat 

studeren ook na 1815 toch iets voor de elite bleef.39 In het Organiek Besluit werden ten 

slotte ook de Colleges van Curatoren hersteld (maar nu als gremium dat namens de rijks-

overheid het toezicht had op de universiteit), net als de Academische Senaat (de vergade-

ring van hoogleraren, met aan het hoofd de rector). Het Organiek Besluit zou van kracht 

blijven tot 1876 toen de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs tot stand kwam. In 1816 werd 

het met enkele wijzigingen ook van kracht in de Zuidelijke Nederlanden waar te Leuven, 

Gent en Luik rijkshogescholen werden gevestigd, die tot de Afscheiding van België in 1830 

in die hoedanigheid zouden voortbestaan. 

Het Organiek Besluit in 1815 maakte geen einde aan verschillende vraagstukken waar-

over in de universitaire gemeenschap, maar ook in de samenleving en de politiek werd 

gediscussieerd. De handhaving van het Latijn riep weerstand op. Evenals de terugkeer 

naar het aantal oude instellingen. Het idee van één nationale universiteit zou steeds weer 

ter sprake komen. Ook het onderscheid tussen academisch en beroepsgericht onderwijs 

op wetenschappelijk niveau bleef onderwerp van debat. In het Organiek Besluit waren 

geen bepalingen opgenomen voor de inrichting van het praktisch en technisch onder-

wijs. Uiteindelijk zou de wetgeving daarvoor in fasen, beginnend in 1863, tot stand ko-

men. Zodoende bestonden er na 1815 geen wettelijke kaders voor (hogere) beroepsge-

richte opleidingen, zoals de zeevaartscholen, de industriescholen, de veeartsenijscholen 

of de in 1843 opgerichte Koninklijke Akademie te Delft.40 Dit lijkt misschien een triviale 

kanttekening, maar het was wel degelijk van belang omdat hierdoor discussie ontstond 

over de vraag wie wel en wie geen ‘ware’ student was. Ten slotte bleef ook de vraag naar 

het doel van de studie steeds terugkeren in de discussies over het hoger onderwijs. Ook 

studenten mengden zich volop in deze debatten, onder meer in de eigen studentenbla-

den. In mijn onderzoek zal ik laten zien hoe de bladen – als forum van het debat – mede 

vorm gaven aan de studentenmaatschappij en de universitaire gemeenschap. 

39	 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 313-314, 317-321. Zie over de verstrekking van rijksbeurzen na 1815 

de dissertatie van Wouter Marchand, Onderwijs mogelijk maken. Twee eeuwen invloed van studiefinanciering op 

de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland (1815-2015) (Groningen 2015). 

40	 Roelevink, ‘Het rapport van de commissie’, 4, 9-10, 15; Groen, Het wetenschappelijk onderwijs, 40. In tegenstel-

ling tot wat lange tijd werd gedacht – de memorie van toelichting van het rapport was lange tijd zoek – besteedde 

de commissie wel degelijk aandacht aan het wetenschappelijk onderwijs aan de beroepsgerichte opleidingen. 

Maar koning Willem I en belangrijke bestuurders als W.F. Roëll en A.R. Falck wilden een snelle, efficiënte inrich-

ting van het hoger onderwijs waarbij de universiteit vooral bedoeld was om een toekomstige elite op te leiden. 

Zodoende streefden zij naar het behoud van een universiteit die klassiek gevormde geleerden zou opleiden. Het 

Organiek Besluit was zo gezien een tegemoetkoming aan de elite, wiens steun voor de koning onmisbaar was, en 

bevestigde de kloof tussen het universitair onderwijs en het beroepsgericht onderwijs. Caljé, Student, universiteit 

en samenleving, 319; Jan Bank en Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij van burgerlijke cultuur (Den Haag 2000) 265.
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Veranderingen in het studentenleven

Met het Organiek Besluit veranderde er het een en ander voor de studenten. Behalve dat 

er een inperking kwam aan de ‘vrijheid van studie’ vervielen ook de privileges die studen-

ten in de Republiek – als lid van de academische gemeenschap – vanzelfsprekend ten deel 

waren gevallen. Ten tijde van de Republiek onderwierp een student zich aan het patriar-

chale gezag van de Academische Senaat. De senaat had het recht – als Forum Academi-

cum Privilegiatum – om toezicht uit te oefenen op de leden van de academische gemeen-

schap. Vermaningen, verboden en geboden werden studenten kenbaar gemaakt door 

middel van plakkaten en bij overtreding hiervan sprak de academische senaat recht en 

kon de student een (milde) straf tegemoet zien. Zo stond er bijvoorbeeld straf op ‘drink-

gelagen, nachtbrakerij, provocaties, met de degen over straat slijpen (studenten mochten 

een degen dragen), ruiten inslaan’ et cetera. Bij kleine misdragingen kreeg de student een 

boete, maar bij zeer ernstige overtredingen kon een student ook worden buitengesloten 

van de academische gemeenschap (relegatio). In de regel beschermde het Forum Acade-

micum Privilegiatum de studenten voor de strenge straffen van de stedelijke autoriteiten. 

Als lid van de academische gemeenschap genoot een student nog meer voorrechten; be-

paalde belastingen of accijnzen hoefde een student niet te betalen, maar ook vrijstelling 

van schuttersdiensten en kortingen bij culturele evenementen waren belangrijke privi-

leges, die overigens van gewest tot gewest verschilden. In de Franse tijd werd het Forum 

Academicum Privilegiatum echter afgeschaft en daar kwam het Organiek Besluit niet op 

terug. Weliswaar behield de rector het recht om studenten bij zich te ontbieden, maar de 

verschillende privileges vervielen. En dus moesten studenten na 1815 zelf opkomen voor 

hun belangen.41 In mijn onderzoek zal duidelijk worden dat de bladen voor studenten on-

der meer de plaats waren om hun wensen kenbaar te maken. 

Gedurende de achttiende eeuw was er al sprake van een groeiend ‘esprit de corps’.42 

Ten tijde van politieke spanningen of bij academische feesten profileerden de studenten 

zich steeds vaker als groep. In de negentiende eeuw zette deze ontwikkeling door. Het op-

treden als aparte stand, op eigen gezag en met toenemende zelfregulering leidde ertoe 

dat in de verschillende academiesteden studentenverenigingen (corpora) werden opge-

richt, die zich inzetten voor de rechten en plichten van alle studenten. In de achttiende 

eeuw hadden studenten zich weliswaar ook georganiseerd in de zogenaamde (ontgroen)

senaten, maar deze senaten hadden een tijdelijk en beperkt karakter. Ze werden aan het 

begin van het academisch jaar opgericht en probeerden zoveel mogelijk nieuwelingen 

(ofwel ‘groenen’) te vangen, wat tot hevige concurrentie en vechtpartijen tussen de ver-

schillende senaten leidde. Binnen de senaten draaide het voornamelijk om het ontgroe-

41	  Caljé, Student, universiteit en samenleving, 385-387, 426; A.C.J. de Vrankrijker, Vier Eeuwen Nederlandsch Stu-

dentenleven (Voorburg z.j.) 137-148.

42	 De opkomst van studentenbewegingen aan het einde van de achttiende eeuw had ook plaats in andere Euro-

pese landen. Zie hierover: Walter Rüegg ed., A history of the university in Europe. Vol. III Universities in the nine-

teenth and early twentieth centuries (1800-1945) (Cambridge 2004) 271-280. 
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nen, de drinkgelagen en de rechten die een student verwierf na te zijn ontgroend. Want 

als een groen eenmaal was ‘gepromoveerd’ tot student, verkreeg hij het recht om zich te 

misdragen.43 Lawaai maken, belletje trekken, soldaten of nachtwakers aanvallen of kip-

pen stelen. De ongeregeldheden die voortkwamen uit de senaten gaf het geheel een on-

wenselijk karakter, maar het verbod op de oprichting van senaten door de academische 

gezaghebbers werd door de studenten stelselmatig genegeerd. Aan het begin van de ne-

gentiende eeuw ontstond er in de studentenwereld discussie over deze senaten. Als de 

studentenwereld een eigen stand vormde, die diende op te komen voor haar eigen rech-

ten en plichten, moest er dan niet een einde komen aan de elkaar beconcurrerende ont-

groensenaten? En moest er überhaupt niet een grens gesteld worden aan het ontgroe-

nen? Jonge studenten betaalden een te hoge prijs voor het ontgroenen; zowel financieel 

(ze draaiden op voor alle kosten) als moreel (ontgroeningen eindigden maar al te vaak in 

het bordeel).44 

In Groningen werd in 1815 door studenten uit verschillende faculteiten een studen-

tensenaat (met een bredere doelstelling) opgericht onder de spreuk Vindicat atque Polit 

(Handhaaft en Beschaaft). In datzelfde jaar werd in Leiden het Collegium Omnium in Bel-

gio Senatuum Supremum opgericht, een overkoepelende senaat van vier machtige ont-

groensenaten, hoewel pas in 1839 de definitieve inrichting van het Leidse corps volgde. 

De naam van de Leidse studentenvereniging suggereerde overigens dat het Leidse corps 

zich aan het hoofd van alle studenten in het Koninkrijk wilde plaatsen, maar daar werd 

verschillend op gereageerd. Het Utrechtse Senatus Veteranorum, ook een overkoepelen-

de senaat opgericht in 1793, en het Groningse Vindicat negeerden dit besluit, maar de stu-

denten aan de verschillende athenaea in Franeker, Deventer en Amsterdam voegden zich 

in eerste instantie naar het Leidse collegium.45

Het belangrijkste streven van de corpora was de vorming van de leden en het toezicht 

op het gedrag van de leden. Er werden wetten ontworpen voor de ontgroenpartijen. Het 

Groningse Vindicat stelde bijvoorbeeld bij wet vast dat een ontgroening de student niet 

meer dan dertig gulden mocht kosten.46 Om het programma van handhaving en bescha-

ving te kunnen realiseren was het belangrijk om eenheid en vriendschap binnen het 

corps na te streven. De verenigingen richtten daartoe eigen sociëteiten op, waarvoor in 

de beginjaren van de corpora vaak een zaal werd afgehuurd. In Groningen bijvoorbeeld 

was de studentensociëteit, Mutua Fides, gevestigd in herberg het Gouden Hoofd op de 

hoek van de Grote Markt met de Guldenstraat en de Waagstraat. De meeste studenten 

werden lid van het corps als ze gingen studeren. De studentenvereniging eigende zich zo-

doende een geheel nieuwe en belangrijke plaats toe binnen het studentenleven. Hoewel 

het streven naar eenheid en orde binnen de studentenmaatschappij de academische ge-

43	 De term ‘oud-student’ kan tot verwarring leiden. Het kan verwijzen naar een student die is ontgroend, maar 

ook naar een persoon die zijn studie al heeft afgerond. 

44	 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 392, 395-396. 

45	 Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 451.

46	 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 415.
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zaghebbers niet onwelkom zal zijn geweest, wisten zij zich in eerste instantie niet goed 

een houding te geven nu de studentensenaten een permanent karakter leken te krijgen. 

De oprichting van de corpora doorbrak het natuurlijke, patriarchale gezag dat de acade-

mische senaat juist wilde behouden. Vooral het gebruik van de academische titulatuur als 

‘senaat’ en ‘rector’ bleef de academische senaten een doorn in het oog.47

De oprichting van de corpora in de eerste helft van de negentiende eeuw leidde tot 

fricties tussen studenten en de academische senaten, de colleges van curatoren en ook 

tot geschillen tussen de studenten zelf. Desondanks was het een voortgaand proces waar-

van de studenten de regie niet meer uit handen gaven. Integendeel, de studentenvereni-

gingen zouden in de negentiende eeuw een toonaangevende plaats gaan innemen in het 

studentenleven. De organisatie van studenten kreeg een steeds formeler karakter, wat 

bijvoorbeeld tot uiting kwam in de jaarlijkse rectoraatsoverdracht van het corps. En het 

bleek ook uit de uitgave van de studentenalmanakken en de oprichting van studenten-

bladen. In deze studie zal ik laten zien hoe deze bladen de opkomst van een autonome 

studentenstand niet alleen bevestigde, maar ook versterkte. 

Corpus en opzet

De eerste studentenperiodieken, de studentenalmanakken, verschenen aan het begin 

van de negentiende eeuw. Zeer waarschijnlijk lieten de studenten zich inspireren door 

de Almanak der Akademie van Groningen, voor ’t jaar 1813 van de inspecteur voor het la-

ger onderwijs en secretaris van de Academieraad van de Groningse universiteit, Th. van 

Swinderen.48 In Leiden verscheen zoals gezegd de eerste studentenalmanak in 1815, in 

Utrecht in 1823, in Groningen in 1829 en in Amsterdam in 1831. De studentenalmanakken 

bevatten allerlei praktische informatie voor studenten: feest- en gedenkdagen, zon- en 

maanstanden (en -verduisteringen), orde van afvaren van trekschuiten en dorpssche-

pen, vertrek van postwagen en brievenposterij. Daarnaast bevatte de studentenalma-

nak alle belangrijke gegevens betreffende de academie: de leerstoelen, de daaraan ver-

bonden hoogleraren, de series lectionum (het collegerooster), de samenstelling van de 

senaat van het corps, de besturen van de verschillende subverenigingen en disputen en 

een overzicht van alle aan de academie ingeschreven studenten. Naast deze praktische 

informatie bevatte de studentenalmanak ook nog het zogenaamde mengelwerk en 

de varia. De studentenalmanak verscheen echter slechts één keer in het jaar en bood 

naast praktische gegevens en het mengelwerk vooral een terugblik op het academische 

leven van het voorgaande collegejaar. Voor verslaggeving van actuele gebeurtenissen 

waren studenten daarom afhankelijk van de plaatselijke couranten, waarvan de mees-

te sociëteiten wel enige op de leestafel hadden liggen. Kennelijk bestond er toch be-

hoefte om in een eigen studentenorgaan, voor en door studenten, actuele gebeurtenis-

47	 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 395; Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 723-731.

48	 Zie hierover: Noordhof-Hoorn, ‘Het papieren kind’, 27-44. 
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sen en ontwikkelingen te bespreken. Want rond dezelfde tijd richtten studenten eigen  

bladen op. 

In de periode 1825 tot 1855 verschenen meer dan tien verschillende studentenbladen. 

Deze vroege studentenpers omvatte zowel plaatselijke als ook landelijke bladen. Dat on-

derscheid tussen plaatselijk en landelijk is overigens niet eenvoudig te maken. Een plaat-

selijk blad kreeg soms een landelijk karakter, niet alleen vanwege landelijke verspreiding, 

maar ook omdat studenten van elders kopij naar het blad stuurden. Daarentegen had 

een landelijk blad vaak uiteindelijk een minder landelijk karakter dan oorspronkelijk de 

bedoeling was omdat studenten uit andere universiteiten en athenea bijvoorbeeld nau-

welijks meewerkten. Over het algemeen lukte het de eerste studentenbladen niet om zich 

lang te handhaven. De meeste bladen werden al na enkele jaargangen opgeheven en 

soms zelfs al na een paar nummers. Het niet kunnen vinden van nieuwe redactieleden of 

een verlies aan abonnees door ter lezinglegging van het blad op de sociëteit kon al tot op-

heffing leiden. Het korte bestaan van voorgaande bladen weerhield de studenten echter 

niet van nieuwe initiatieven; soms werd een blad enkele jaren later onder dezelfde of een 

iets afwijkende naam voortgezet. 

De oprichting van studentenalmanakken en studentenbladen paste in een meer alge-

mene trend. De almanak was rond 1800 sterk in opkomst. Voor vrijwel alle beroepsgroe-

pen verschenen deze jaarboekjes met praktische informatie en wat mengelwerk. Ieder 

jaar in december lagen de boekwinkels er vol mee. De aftrek was enorm; ook mensen 

die vrijwel geen andere lectuur bezaten, kochten wel een almanak. Het gedrukte woord 

ging in de samenleving in de negentiende eeuw door de toenemende alfabetisering een 

grotere plaats innemen. Tegelijk met de almanakken werden ook steeds vaker algemeen 

culturele tijdschriften uitgegeven. Deze tijdschriften richtten zich op het duiden van ac-

tuele gebeurtenissen en ontwikkelingen. Ze waren meer gericht op opinievorming dan 

bijvoorbeeld kranten of de zogenaamde spectatoriale bladen.49 

Kranten waren weliswaar overal – in herbergen of koffiehuizen – maar dit medium be-

vatte vaak alleen berichten van stads- of staatswege zonder commentaar of redactionele 

kleuring. Dat had alles te maken met de censuur (pas in 1848 kwam er persvrijheid) en de 

accijns die op de bladen werd geheven (het zogenaamde dagbladzegel, dat in 1869 werd 

afgeschaft). De spectatoriale bladen waren wekelijks verschijnende tijdschriften met een 

moralistisch-didactische achtergrond.50 Ook voor studenten werden enkele spectatoriale 

geschriften uitgegeven. In het eerste hoofdstuk van het eerste deel van dit boek zal ik een 

korte geschiedenis van deze bladen geven. Weliswaar werden deze bladen niet door stu-

denten zelf geschreven, maar ze waren wel bestemd voor de studenten (en hun ouders). 

Bovendien gebruikten de oprichters van de eerste studentenbladen deze spectatoriale 

studentenbladen als voorbeeld en inspiratiebron. 

49	 J.J. Kloek en W.W. Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001), 74, 77, 81, 86-88, 95. 

50	 A.C. Kruseman, Bouwstoffen voor een geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel gedurende de halve 

eeuw 1830-1880 (Amsterdam 1886) 98; Kloek en Mijnhardt, 1800: Blauwdrukken, 73-75. Zie ook: Dorothée Stur-

kenboom, Spectators van hartstocht: sekse en emotionele cultuur in de achttiende eeuw (Hilversum 1998). 
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Bladen en tijdschriften speelden een belangrijke rol in (de totstandkoming van) het 

publieke debat, de burgerlijke openbaarheid en de opinievorming.51 Maar deelname aan 

het publieke debat sprak in de eerste helft van de negentiende eeuw niet vanzelf. Inte-

gendeel, Aerts onderstreept dat tot ver in de negentiende eeuw (schriftelijke) deelname 

aan het publieke debat was voorbehouden aan de zogenaamde ‘bevoegde autoriteiten’; 

de letterkundige of intellectuele elite van Nederland. Op andere schrijvers, bijvoorbeeld 

journalisten die publiceerden voor dag- of weekbladen, werd neergekeken. Deze ver-

slaggevers waren ‘broodschrijvers’, mensen die schreven om in hun levensonderhoud te 

voorzien.52 Weliswaar werden studenten opgeleid tot de geleerde stand, maar dat gaf hen 

nog niet automatisch het gezag om deel te nemen aan het publieke debat. Maar in de eer-

ste helft van de negentiende eeuw veranderden de gezagsverhoudingen binnen de aca-

demische gemeenschap. 

In het eerste deel van deze studie betoog ik dat de studentenbladen de studenten ac-

tief stimuleerden deel te nemen aan het publieke debat en hoe dat tegelijkertijd het tot 

stand komen van een autonome studentenstand bewerkstelligde. Studenten wilden hun 

eigen belangen behartigen. In de bladen konden de studenten in het openbaar van en 

voor zichzelf spreken. Dit proces leidde tot spanningen in de academische gemeenschap, 

maar de voortdurende oprichting van nieuwe bladen (ondanks alle daarmee gepaard 

gaande moeilijkheden) bewijst dat studenten overtuigd waren van het nut en de nood-

zaak van een eigen orgaan en hun deelname aan het publieke debat in de maatschappij. 

De oprichting van studentenbladen weerspiegelde met andere woorden niet alleen de 

veranderende gezagsverhoudingen, maar beïnvloedde die ook. De geschiedenis van de 

studentenbladen onthult zodoende tegelijkertijd ook iets over de veranderingen in het 

publieke debat. De deelname van studenten aan het publieke debat bracht daarnaast de 

vraag met zich mee in hoeverre een blad (of almanak) de publieke opinie van de studen-

ten kon vertegenwoordigen. Daarom is hier ook de vraag interessant welke gevolgen deze 

discussie in de studentenbladen had voor de traditionele representatie en het daarmee 

samenhangende systeem van coöptatie in de negentiende-eeuwse studentenwereld. Te-

gelijkertijd was het studentenblad een nieuw fenomeen. De studentenbladen die achter-

eenvolgens en soms gelijktijdig werden opgericht, verschilden daarom nogal van elkaar. 

In het eerste deel van dit boek zal ik die ontwikkeling – namelijk het zoekende en diverse 

karakter van de vroege studentenpers – in beeld brengen door alle geraadpleegde studen-

tenbladen integraal aan bod te laten komen. De kleine omvang en de korte periode van 

verschijnen maakt dat goed mogelijk. 

Het tweede deel van deze studie omvat de periode waarin het studentenblad zich ves-

tigde als landelijk studentenorgaan. Tussen 1864 en ca. 1890 verschenen meerdere lan-

delijke studentenorganen, zoals Vox Studiosorum (1864), Studenten Weekblad (1871), Vox 

51	  Johannes, De barometer van de smaak, 12. Johannes verwijst hier onder meer naar het bekende werk van de 

Duitse filosoof J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962).

52	 Remieg Aerts, ‘Bevoegde autoriteiten. Burgerlijke intellectuelen in de negentiende eeuw. Een groepsportret’, 

De Negentiende Eeuw 22 (1998) 72-95.
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Studiosorum/Studenten Weekblad (1875) en Minerva. Algemeen Nederlands Studenten-

Weekblad (1876). In tegenstelling tot de bladen in de eerste helft van de negentiende eeuw 

bleven deze landelijke studentenbladen wel tientallen jaren bestaan. De omvang en lan-

ge verschijningsfrequentie van deze bladen maakt ze bij uitstek geschikt om te onder-

zoeken welke functie het landelijke blad had in de studentenmaatschappij in de tweede 

helft van de negentiende eeuw. Opnieuw vormen de bladen zelf het uitgangspunt. Wat 

hield de studenten bezig, waar maakten zij zich druk over? Wat was er gaande in de stu-

dentenmaatschappij? Om dat vast te kunnen stellen, heb ik de jaargangen van de vier 

landelijke bladen systematisch doorgenomen. Vox Studiosorum en Studenten Weekblad 

heb ik integraal doorgenomen. Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en Minerva heb ik 

steekproefsgewijs doorgenomen. Van deze twee laatste bladen heb ik van iedere vijf jaar-

gangen één jaargang integraal geëxcerpeerd.53 Als daar aanleiding toe was, heb ik ook 

tussenliggende jaren geraadpleegd. Uiteindelijk heb ik voor het tweede deel vier thema’s 

gekozen die ieder op hun eigen manier laten zien hoe het landelijke studentenblad een 

drijvende kracht was in de veranderende studentenmaatschappij in de tweede helft van 

de negentiende eeuw. 

In het proces van natievorming namen tijdschriften en bladen een belangrijke plaats 

in.54 In het eerste thema staat de vraag centraal op welke manier de studentenbladen bij-

droegen aan de nationalisering van de Nederlandse studenten. Enerzijds waren de lan-

delijke studentenbladen het resultaat en de weergave van de nationalisering van het ho-

ger onderwijs en de Nederlandse studentenmaatschappij. Anderzijds droegen zij ook bij 

aan de nationalisering van de studentenmaatschappij. Studenten discussieerden over de 

nationalisering van het hoger onderwijs (bijvoorbeeld over de nationale onderwijswet-

geving) en gebruikten de bladen om op te komen voor hun (nationale) belangen. Zij ver-

sterkten kortom de saamhorigheid tussen de Nederlandse studenten en definieerden een 

Nederlandse studentenmaatschappij, die overigens ook leidde tot uitsluiting en het ont-

staan van een regionale identiteit. In het tweede thema staat de verhouding met die an-

dere studentenperiodiek – de plaatselijke almanak – centraal. Hoe verhielden deze ogen-

schijnlijk zo verschillende studentenperiodieken zich tot elkaar? Had de bespreking van 

de almanak in de landelijke bladen ook gevolgen voor (het voortbestaan van) de plaat-

selijke studentenalmanak? Het derde thema laat zien hoe in het landelijke studenten-

blad werd geijverd voor eenheid in de studentenwereld vanuit de (liberale) ideologie dat 

in een sfeer van eendracht de student tot volle bloei kon komen. De studentenwereld 

was daarbij een maatschappij op zichzelf, afgezonderd van de burgermaatschappij. Maar 

deze eenheid werd bedreigd. Enerzijds omdat er verschil van mening bestond over de es-

sentialia van het studentenleven, zoals het groenlopen en de sociëteit. Anderzijds – zo-

53	 Ik dank Marcel Broersma voor de leerzame bijeenkomsten die hij in het kader van zijn vidi-project ‘Repor-

ting at the boundaries of the public sphere. Form, Style and Strategy of European Journalism, 1880-2005’ organi-

seerde voor zijn promovendi Frank Harbers en Bas den Herder, waaraan ik ook deel mocht nemen. In deze bij-

eenkomsten stond onder meer de kwantitatieve benadering van kranten en bladen centraal. 

54	 Johannes, De barometer van de smaak, 13-15. 
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als naar voren komt in het vierde thema – omdat door veranderende omstandigheden de 

afzondering, het op zichzelf staan van de studentenmaatschappij, ter discussie komt te 

staan. Mocht een student uit aard van zijn roeping zich bijvoorbeeld wel of niet bemoeien 

met politieke, godsdienstige en sociale vraagstukken? In hoeverre waren de bladen een 

drijvende kracht in deze belangrijke debatten?

In het derde en laatste deel staat ten slotte de oprichting – aan het einde van de negen-

tiende eeuw – van nieuwe studentenbladen centraal. De komst van nieuwe groepen stu-

denten veranderde de studentenwereld. Deze studenten hadden andere, nieuwe gedach-

ten over het student-zijn en het studentenleven. Zij stelden de tradities en mores van de 

corpora te kijk als achterhaald en ouderwets. Zowel niet-corpsleden, als studenten-soci-

alisten en vrouwelijke studenten richtten eigen studentenbladen op. In deze organen ver-

dedigden zij hun eigen identiteit, die zij in de eerste plaats ontleenden aan hun ‘anders’ 

student-zijn, namelijk niet-corpslid, socialist of vrouw, en streden zij voor gelijkheid. Te-

gelijkertijd groeiden de verschillende academiesteden. En met de studentenaantallen 

ook het zelfbewustzijn van de plaatselijke studentengemeenschappen. Studenten voel-

den zich in grotere mate onderdeel van de eigen, plaatselijke studentengemeenschap. En 

daar hoorde ook een eigen, plaatselijk studentenorgaan bij. De komst van deze nieuwe, 

dynamische plaatselijke bladen betekende het einde voor de centrale positie van het lan-

delijke algemene studentenblad. Ze vormen tegelijkertijd een natuurlijk einde voor deze 

studie. Weliswaar verschenen er later nog talloze andere studentenbladen, maar in feite 

onderschrijven die slechts de toename van diversiteit en de strijd om erkenning die in 

dit laatste deel in beeld worden gebracht. In de slotbeschouwing sta ik stil bij de ontwik-

keling van het studentenblad in de negentiende eeuw; van het aarzelende begin van het 

fenomeen studentenblad tot de bloei van het landelijke studentenblad en uiteindelijk 

de opkomst van nieuwe, plaatselijke bladen. Daarnaast beantwoord ik de vraag in wel-

ke mate het studentenblad een drijvende kracht was in de Nederlandse studentenmaat-

schappij. Als laatste benoem ik verschillende onderzoeksvragen die gedurende mijn on-

derzoek oplichtten en die aanvullend onderzoek behoeven. 
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Deel I 
Op weg naar soevereiniteit
De vroege studentenpers (1751-1855)
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1 Ongelikte beren?
 De spectatoriale studentenbladen

Het zou onjuist zijn de geschiedenis van de studentenbladen te laten beginnen in de ne-

gentiende eeuw. Want ver voor de uitgave van het eerste studentenblad in 1825 beston-

den er al enkele studententijdschriften, namelijk De Zeeden-meester der Studenten (1751) 

en De Spectator der Studenten (1774). Deze tijdschriften werden weliswaar niet door, maar 

wel voor studenten geschreven. Het waren zogenaamde spectatoriale bladen die in de 

achttiende eeuw zeer populair waren: wekelijks verschijnende blaadjes met een mora-

listisch-didactische inslag. De Zeeden-meester der Studenten en De Spectator der Studen-

ten – die respectievelijk te Leeuwarden en Leiden verschenen – onderscheidden zich niet 

van andere spectatoriale tijdschriften, behalve dat ze zich richtten op de studenten en het 

studentenleven. De Spectator der Studenten is misschien door de verschillende herdruk-

ken de bekendste van de twee en wordt vaak het oudste studentenblad van Nederland 

genoemd. In de latere studentenbladen werd regelmatig uit dit tijdschrift geciteerd, en 

overzichten van de geschiedenis van het studentenblad – die ook in de studentenorganen 

zelf verschenen – begonnen vaak met De Spectator der Studenten. Zeker dit ene blad heeft 

zodoende de geschiedenis van het vroege studentenblad gekleurd. In een geschiedenis 

van de Nederlandse studentenbladen mogen beide bladen dus niet ontbreken. 

1.1	 De spectatoriale geschriften

In de achttiende eeuw waren spectatoriale geschriften erg populair bij het Nederlandse 

lezerspubliek. Deze blaadjes in octavoformaat verschenen doorgaans wekelijks en wa-

ren ingericht volgens een vast stramien. Ieder nummer bestond uit acht pagina’s en be-

vatte niet zozeer nieuws, maar beschouwingen over een bepaald onderwerp. Het woord 

spectator – wat ‘toeschouwer’ of ‘beoordelaar’ betekent – verwees niet alleen naar het 

tijdschrift zelf, maar ook naar de schrijver van het tijdschrift. De spectator presenteerde 

zichzelf vaak als een oude, wijze man, die met een zekere afstand de ontwikkelingen in 

de maatschappij waarnam en juist tot dienst en nut van de maatschappij zijn beschou-

wingen publiceerde. De spectator ging in het blad als het ware in gesprek met zijn pu-

bliek door middel van dialogen met fictieve vrienden en fictieve brieven en adverten-

ties. De spectatoriale geschriften hadden uiteindelijk tot doel de lezers te beschaven en 

op te voeden tot tevreden burgers.1 Daarmee onderscheidden deze moralistisch-didacti-

1	 Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 32; P.J. Buijnsters, ‘Sociologie van de spectator’, in: Idem, Neder-

landse literatuur van de achttiende eeuw. Veertien verkenningen (Utrecht 1984) 58-76, aldaar 60, 62.
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sche weekbladen zich heel duidelijk van het al oudere geleerdenjournaal en nieuws- en 

schimpbladen.2 

Het spectatoriale geschrift was een uit Engeland en Frankrijk overgewaaid concept, 

waar deze blaadjes ook erg populair waren. De Nederlandse ‘journalist’ Justus van Effen 

introduceerde in 1731 het genre in Nederland met de publicatie van De Hollandse Spec-

tator, dat verscheen tot 1735. Justus van Effen gaf een eigen – op de Republiek toegesne-

den – draai aan de spectator en had grote invloed op de Nederlandse spectatoriale tradi-

tie. Gedurende de gehele achttiende eeuw verschenen deze opvoedende bladen, met een 

hoogtepunt tussen 1770 en 1779, toen meer dan zesentwintig verschillende spectatoriale 

geschriften het licht zagen.3 

Zowel voor de uitgeverijen als de auteurs vormden deze weekbladen een lucratieve 

handel: de uitgever wist zich bij succes verzekerd van drukwerk en de schrijver van in-

komsten. Bovendien waren deze blaadjes – juist omdat ze niet gericht waren op de actu-

aliteit – uitermate geschikt voor herdruk, iets wat bij populaire spectators vaak wel één of 

zelfs twee keer gebeurde. Over het algemeen verschenen de spectators meestal niet lan-

ger dan een jaar. Het huidige tijdschriftenabonnement bestond in de achttiende eeuw 

nog niet. Lezers konden zich bij de boekhandel vaak wel intekenen op een vast aantal af-

leveringen, maar werden geacht zelf wekelijks de nummers bij hun boekhandel te komen 

afhalen. Aan het einde van een jaargang werden de nummers gewoonlijk in een boek sa-

mengebonden. Om een boek compleet te maken was het meestal mogelijk ontbrekende 

nummers tegen gereduceerd tarief te kopen. Ook het aanschaffen van complete boeken 

behoorde tot de opties. Het binden van boeken besteedde de boekhandelaar vaak uit aan 

de lokale boekenbinder.4 Alleen populaire spectators hielden het langer dan één jaar vol. 

Voor de auteurs en uitgeverijen was dat overigens geen probleem. Aangezien een specta-

tor nooit zijn identiteit onthulde, kon een auteur heel gemakkelijk zijn werk voortzetten 

in een nieuwe spectator met een andere titel en met een iets ander onderwerp. Zodoende 

verschenen er spectators voor allerlei verschillende bevolkingsgroepen, waaronder dus 

ook de studenten.5 

1.2	 De Zeeden-meester der Studenten

In 1751 verscheen te Leeuwarden bij uitgever en boekhandelaar Abraham Ferwerda het 

spectatoriaal geschrift: De Zeeden-meester der Studenten. Het blad verscheen iedere 

woensdag en zaterdag. Elke aflevering had de gebruikelijke omvang van acht pagina’s en 

bevatte beschouwingen over de student en het studentenleven. De zedenmeester, ofwel 

2	 Buijnsters, ‘Sociologie van de spectator’, 59-60.

3	 Kloek en Mijnhardt, 1800. Blauwdrukken, 74-77.

4	 Harry van der Laan, Het Groninger boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het 

eind van de negentiende eeuw (Assen 2005) 263. 

5	 Sturkeboom, Spectators van hartstocht, bijlage; Broersma, Beschaafde vooruitgang, 34.
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spectator, wilde met dit blad onderzoeken en opvoeden, zoals ook bleek uit de lange on-

dertitel van het blad: Onderzoekende, op een vryen trant, waarom onder een zo groot aan-

tal van Studenten op de Nederlandsche Academien, hedendaags zo weinig de waare Ge-

leerdheit bloejende bevonden, veel min een algemene Liefhebbery voor dezelve bevordert 

word, beschreven ten dienste van de Studenten, en tot Narigt voor zulke Ouderen, die Kin-

deren op Academien hebben, of ze derwaarts heenen zenden willen. De spectator ging in 

dit blad in gesprek met zijn publiek, de studenten en hun ouders, over de oorzaken van de 

door hem waargenomen afnemende geleerdheid en de maatregelen die getroffen zouden 

moeten worden om deze ontwikkeling te keren.

De zedenmeester verklaarde in de eerste aflevering dat hij zich, in tegenstelling tot De 

Zedenmeester der Kerkelijken (dat het jaar daarvoor wekelijks verscheen), opzettelijk niet 

tot de volwassenen, maar tot de studenten richtte: ‘wil ik wat gebreken beschaven, die 

onder Geleerden algemeen zyn, dan moet ik de Studenten aantasten, daar hebbe ik vry-

heit mede, die kan ik Catechiseeren zo als my in ordentelykheit belieft’.6 Kinderen konden 

immers worden gekastijd, maar volwassenen niet meer. Het was daarom veel verstandi-

ger de oorzaken van het grote verval in de geleerde wereld aan te pakken, namelijk de ver-

spilde studiejaren. Juist de studenten – ‘sommige lyken wel geheel na ongelikte Beeren’ – 

die later voorname posities in de maatschappij zouden innemen, hadden deze heilzame 

zedenlessen hard nodig: 

om niet te weelderig op te wassen, ende buiten het fatzoen te groejen. Geen andere oor-

zaak (dogt my) was ’er te vinden, van de onkunde der Predikanten, Doctoren en Advoca-

ten, dan het verkeerde Studentenleven, daar de kennisse af neemt, en de vooroordelen, 

mitsgaders de ondragelyke verwaandheid aanwast […].7 

Om kritiek van de heren studenten, die ongetwijfeld niet gediend waren van te hoogdra-

vende stukjes, voor te zijn, richtte hij zich tot de groentjes (de nieuw aangekomen studen-

ten). Maar hij hoopte natuurlijk dat ook ouderejaars zich zijn lessen zouden aantrekken. 

De spectator wilde een onderwijzer zijn voor de studenten te Leiden, Groningen, 

Utrecht, Franeker en Harderwijk. Hij wilde ze leren hoe ze zich moesten gedragen, kleden 

en studeren. Dat deed hij allereerst door ze te laten zien hoe het niet moest. In de eerste 

tien afleveringen verhaalde de zedenmeester daarom zeer gedetailleerd de geschiedenis 

van een student die zijn studiejaren vergooit en zijn talenten verspilt. Deze in zijn jeugd 

verwende jongen moet van zijn ouders dominee worden, maar eenmaal op de academie 

brengt hij te veel tijd door met drinken, roken, spelen en vrouwen. Hij verbrast al het geld 

van zijn vader en ontaardt. Op de valreep komt hij tot inkeer (‘De Studente-Bekering’) en 

besluit alsnog ijverig te gaan studeren, maar dan is het te laat. De verspilde jaren zijn niet 

meer in te halen. Hij wordt uiteindelijk dominee in een plaats waar hij niet meer vandaan 

komt: 

6	 De Zeeden-meester der Studenten 1 (1751) afl. 1.

7	 Ibidem, afl. 1.
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een verdonkerd ligt, dat niet verre schynt, een Man niet bekend, niet bemind, niet be-

quaam als alleenlyk met eenige eerbare Boeren een Pypje te roken, en van Koejen en Kal-

veren en Varkens te spreken, daar is dan die grote Academie Held.8 

De zedenmeester wilde met dit verhaal aantonen dat de verspilde academiejaren ten 

grondslag lagen aan al die schijnheilige predikanten, halfbakken rechtsgeleerden en 

‘kruk-doktoren’. Hij wilde de groentjes waarschuwen: ‘hebt gy nu gezien, Heeren Studen-

ten, hoe quaad de gevolgen zyn, wanneer men dus schandelyk de Academische jaren ver-

waarloost […]’.9 

Overigens publiceerde de zedenmeester deze uitvoerige beschrijving van verkeerd 

doorgebrachte studiejaren niet alleen om de groentjes te waarschuwen en op te voeden, 

het was voor hem ook een goede aanloop om zijn eigen ideeën en opvattingen over de in-

richting van het hoger onderwijs te propageren. De overige afleveringen stonden geheel 

in het teken van een opsomming van een juiste en geordende inrichting van het hoger on-

derwijs, waarmee studenten handvaten zouden krijgen aangereikt om ‘deugdelijk’, ‘gesta-

dig’ en ‘bestendig’ te studeren. De student moest in de eerste plaats niet te veel afgaan op 

de adviezen van hoogleraren, die zich volgens de zedenmeester vooral lieten leiden door 

de wens hun inkomsten te vergroten (het collegegeld werd in deze jaren rechtstreeks aan 

de hoogleraren zelf betaald) en daarom flink met elkaar wedijverden. Daarnaast moest 

een student ook niet te veel en te snel willen studeren. Daarom gaf hij een overzicht van 

de te volgen vakken en de volgorde waarin de studenten deze vakken dienden te volgen. 

Pas na twee jaar zou een student voor een faculteit – ofwel zijn hoofdstudie – moeten kie-

zen. Wanneer een student deze volgorde zou aanhouden en bovendien alle verleidingen 

zoals wijn, vrouwen en spelen zou vermijden, zou hij ongetwijfeld een groot geleerde 

worden. Voor de theologanten publiceerde de zedenmeester ten slotte – door middel van 

een fictieve brief van een student uit Franeker – een overzicht van alle belangrijke werken 

die een student theologie zou moeten bestuderen om uiteindelijk de predikstoel waar-

dig te kunnen beklimmen.10 Na twintig nummers hield de zedenmeester het voor gezien. 

Misschien dat de spectator ontmoedigd was (in het laatste nummer verhaalde hij van een 

vriend die het blad ‘een prul aller prullen’ had genoemd). Maar waarschijnlijker is het dat 

de spectator juist opzettelijk in de eerste tien weken van het collegejaar zijn lessen publi-

ceerde; daarna waren de groentjes immers gepromoveerd tot oud-student.11 

De Zeeden-meester der Studenten benadrukte de benarde toestand van het hoger onder-

wijs. Inderdaad werkte de zogenaamde vrijheid van studie in de achttiende eeuw mis-

standen in het hoger onderwijs in de hand. Colleges waren niet verplicht. Studenten 

volgden colleges van bepaalde hoogleraren meestal op aanraden van medestudenten, 

8	  Ibidem, afl. 9-10.

9	  Ibidem, afl. 10. 

10	  Ibidem, afl. 11-20. 

11	  Zie hierover noot 43 in de Inleiding. 
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ouders, voogden of andere hoogleraren. Ook aan toetsing of examinering werd nog niet 

veel waarde gehecht. Studeren werd in de achttiende eeuw bovendien steeds meer een 

zaak van de elite en de doctorstitel vooral een statussymbool, die vaak genoeg ook werd 

verkregen zonder werkelijk voldaan te hebben aan de inhoudelijke eisen van de academi-

sche studie. Voor de hoogleraren was de promotie van een student aantrekkelijk vanwe-

ge de extra inkomsten (promotiegelden). Dit leidde ertoe dat studenten zich soms direct 

lieten inschrijven aan één van de hogere faculteiten en in zeer korte tijd promoveerden. 

Sommige hogescholen hadden zelfs een naam als het ging om promoveren. Dat gold voor 

de hogescholen in Harderwijk en Franeker, maar evengoed voor de universiteit in Gro-

ningen.12 

De schrijver van dit spectatoriale blaadje was de jonge Lutherse predikant en latere 

hoogleraar P.L. Statius Muller.13 Hij was ook de auteur van De Zedenmeester der Kerkely-

ken – een erg populair spectatoriaal geschrift dat in 1750 wekelijks verscheen – waarnaar 

de spectator direct bij aanvang van zijn geschrift verwees.14 Statius Muller was in 1749, op 

24-jarige leeftijd, te Leeuwarden benoemd tot predikant van de Lutherse gemeente als 

opvolger van zijn overleden vader. Voor de Leeuwarder drukker Ferwerda was de uitgave 

van een spectatoriaal weekblad een welkome aanvulling van zijn fonds; juist in deze ja-

ren streefde hij naar meer periodiek drukwerk. Voor Statius Muller waren de verdiensten 

ook vast en zeker een welkome aanvulling op zijn traktement als predikant. Hij had al eni-

ge ervaring met het schrijven van een spectator. In Amersfoort – waar hij zijn eerste ge-

meente had – schreef hij zijn eerste spectator. Naast de beide zedenmeesters publiceerde 

hij in deze jaren te Leeuwarden ook nog De Nederlandse Criticus en De Wysheit Salomons. 

Waarschijnlijk schreef hij sommige van deze spectators in samenwerking met zijn Waalse 

collega J.A. Courtonne.15 

12	  Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 405; Caljé, Student, universiteit en samenleving, 80, 89, 96-97, 307, 325; 

Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 431. Aan de hogeschool te Franeker was het in de achttiende 

eeuw lange tijd zelfs mogelijk om zonder afsluitend dispuut (de openbare promotie) toch een doctorsbul te ver-

krijgen. Dat dit misstanden in de hand werkte, bleek toen in 1774 deze vrijstelling door het college van curatoren 

werd opgeheven en de studenten vervolgens wegbleven. Caljé, Studenten, universiteit en samenleving, 307.

13	  P.L. Statius Muller (1725-1776) was de zoon van een Lutherse predikant. Hij ging op 16-jarige leeftijd filoso-

fie en theologie studeren aan de universiteit van Jena. Hij werd in 1745 predikant van de Lutherse gemeente te 

Amersfoort. Vervolgens te Leeuwarden. Hij werd in 1756 benoemd tot (bijzonder) hoogleraar aan de universiteit 

van Erlangen. J. van Sluis, ‘Philippus Ludovicus Statius Muller’, Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 

Nederlands protestantisme, deel 5 (2001) 380-381. [ook online]

14	  De ondertitel van De Spectator der Kerkelyken luidde: Onderzoekende, op een vryen trant, waarom, onder een 

zoo groot aantal van leeraaren in de Nederlandsche kerke, hedendaagsch zoo weinig de waare godsdienstigheid 

bloeiende bevonden, veel min eene algemeene kerkevreede bevorderd wordt. In 1750 verscheen het eerste deel van 

deze spectator. In 1752 het tweede deel. In totaal verschenen 120 afleveringen; voor die tijd een heel groot aantal. 

Broersma, Beschaafde vooruitgang, 34. 

15	  Van Sluis, ‘Philippus Ludovicus Statius Muller’, 380-381. Behalve schrijver van weekbladen was Statius Mul-

ler ook correspondent van de Boekzael en de Republyk der geleerden. Hij was medeoprichter van de Leeuwarder 

Courant in 1752. In Erlangen, waar hij in 1756 hoogleraar werd, publiceerde hij opnieuw een weekblad, dat ook 

vertaald werd in het Nederlands. 
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Kenmerkend voor de spectatoriale geschriften van Statius Muller was zijn uitgespro-

ken afkeer voor de verwaandheid van de dominees en het behoudend dogmatisme. Ook 

in De Zeeden-meester der Studenten werd de verwaandheid en het gebrek aan kennis van 

de predikanten benadrukt. Volgens de zedenmeester leerden de theologanten slechts een 

rol van buiten, als een acteur ‘zonder de Waarheid van de zaak te kennen’: 

’t Is waar, men vind Capabele en exacte Godgeleerde [Theologanten], maar kunt gy’er 

tien tegen hondert opbrengen, dan zyt gy kunstiger als ik, velen weten niet van de Grond-

talen, niets van de Histor[ia] Eccl[esiastica] niets van de Polemic[a] niets van Logic[a] 

niets van Metaphysic[a], zy kunnen niet raisonneren, zy zyn odieus, driftig, verwaand, 

Afb. 1 De De Zeeden-meester 

der Studenten. Historisch Cen-

trum Leeuwarden.
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opgeblazen, ignoranten, zelv agter zulke, die goede uitterlykheden, stem en gebaarden 

hebben, steekt veeltyds de grootste onwetendheid, om rede, dat zy zig verbeelden, dit al-

leen maar te moeten bezitten, om dat’er de gemene Man maar alleen op ziet, […].16

Volgens de zedenmeester stak achter menig dorpspredikant – hoe eerlijk, oprecht en 

christelijk ook – een veelheid aan onkunde. En menig stadspredikant – hoe geleerd hij 

ook klonk – was met drie woorden vast te praten zodra je hem een enkele vraag stelde, 

die buiten zijn ‘Systema’ [leerstelsel] viel. Maar ook rechtsgeleerden en medisch doctoren 

brachten het er niet veel beter af.17 

Statius Muller was overigens niet de enige die de ontwikkelingen in het hoger onderwijs 

aan de kaak stelde. Al in de zeventiende eeuw werd er geklaagd over studenten die direct 

begonnen met hun hoofdstudie. Gedurende de eerste helft van de achttiende eeuw was dat 

niet anders. Een bekend voorbeeld was het schimpgeschrift Pseudo-studiosus hodiernus 

sive theologus Groninganus detectus et refutatus. Dat is: hedendaagsche naam-student of 

Groninger godgeleerde ontdekt en wederlegt van de theoloog Petrus Hofstede, dat hij in 1737, 

als student theologie aan de Groningse universiteit, had laten uitgeven te Leeuwarden. In 

dit anoniem uitgegeven geschrift hekelde Hofstede de vele theologanten aan de Groningse 

universiteit die slechts theologie waren gaan studeren om verzekerd te zijn van een baan en 

een goed bestaan. Voor hem – afkomstig uit een eerbiedwaardig predikantengeslacht – wa-

ren deze baantjesjagers (waarvan hij enkele onder pseudoniem ten tonele bracht) slechts 

student in naam. En het heilig predikambt niet waardig.18 Hofstede hekelde de onkunde 

van zijn medestudenten. Hun schijnheiligheid, die vooral tot uiting kwam in de zondags-

diensten, die ze vroom bijwoonden terwijl ze ondertussen lachten en spotten ‘met die een-

voudighe menschen, (zo als zy ze noemen), die Stigtinge, en Opwekkinge uit een Predika-

tie meenen te halen’. Hun partijdigheid aangezien ze zich, omdat ze dat nu eenmaal van 

huis uit waren, als Coccejanen of als Voetianen uitgaven en elkaar daarom zelfs letterlijk de 

tent uitvochten.19 Ook Hofstede gaf zijn geschrift een opbouwend element door de kritiek 

te vervlechten met een zevenjarig onderwijsprogramma voor theologanten. Behalve het 

geschrift van Hofstede zijn er meer uitspraken van hoogleraren of anderen bekend, waar-

uit blijkt dat de vrijheid van onderwijs wel degelijk nadelen had.20 Het was dus ook niet 

vreemd, dat direct in 1796, tijdens de eerste Nationale Vergadering van de Bataafse Repu-

bliek, een comité werd aangesteld dat de toestand van het onderwijs moest bestuderen.21 

16	  De Zeeden-meester der Studenten 1 (1751) afl. 11, 12.

17	  Ibidem, afl. 11. 

18	  Zie hierover het hoofdstuk ‘Gepromoveerde ezels: onderwijs en onderzoek’, in: Van Berkel, Universiteit van 

het Noorden. Deel I, 411-440.

19	  Petrus Hofstede, Pseudo-studiosus hodiernus sive theologus Groninganus detectus et refutatus. Dat is: heden-

daagsche naam-student of Groninger godgeleerde ontdekt en wederlegt (z.p. 1737) 37, 121. De zedenmeester ver-

woordde het zo: ‘Kerkgaan is hun eene Zottieze, die alleen voor ’t domme gemeen past’, De Zeeden-meester der 

Studenten, 111.

20	 Van Berkel, ‘Gepromoveerde ezels’, 7-10. 

21	  Caljé, Student, universiteit en samenleving, 307-308, 310-311; Van Berkel, ‘Gepromoveerde ezels’, 433-440.
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Hoewel de toestanden in het hoger onderwijs in de achttiende eeuw in sommige op-

zichten zeker deplorabel waren, behoeft dit negatieve beeld wel enige nuancering. Caljé 

merkt in Student, universiteit en samenleving op dat er niet alleen slecht werd gestudeerd. 

En snel afstuderen betekende ook niet altijd een diskwalificatie van het onderwijs. De kri-

tiek op de universiteiten hing volgens hem ook samen met de woede tegen de aristocratie 

of regenten die daar immers hun opleiding genoten. Van Berkel voegt daar in Universiteit 

van het Noorden nog een nieuwe dimensie aan toe. Het karakter van het onderwijs ver-

anderde gedurende de achttiende eeuw. De algemeen vormende opleiding – die in de ze-

ventiende eeuw centraal stond – verdween en maakte plaats voor meer beroepsgerichte 

studies waarbij het onderzoekselement een grotere plaats ging innemen. Dat werkte kri-

tiek op de snel, namelijk doelgericht, studerende student in de hand. Tegelijkertijd na-

men de eisen die aan het studie- en onderzoeksresultaat (het proefschrift) werden ge-

steld, toe. Dat verklaarde – in deze overgangsperiode – eveneens de toenemende kritiek.

Het in De Zeeden-meester der Studenten in geuren en kleuren vertelde verhaal van de 

mislukte theologant had ook een sterk retorisch karakter. Statius Muller wilde zijn lezers 

immers overtuigen van de oorzaak van alle ellende, namelijk het gebrek aan een geor-

dend onderwijssysteem, om vervolgens zijn eigen ideeën over het onderwijs te kunnen 

publiceren. Feitelijk bestond er in de praktijk ook een zekere overeenstemming over de 

te volgen vakken en te lezen literatuur; zo willekeurig studeerden studenten nu ook weer 

niet.22 Maar in een dergelijk onderwijsprogramma of lijst van te bestuderen werken kon 

de schrijver zijn eigen accenten leggen. Statius Muller wees de theologanten door middel 

van de brief van de student uit Franeker op Engelse theologische literatuur. De studen-

ten moesten overigens vooral niet te openlijk zijn over eventuele Engelse sentimenten 

(ze moesten natuurlijk niet als ketter, sociniaan of deïst te boek komen te staan). Statius 

Muller bewaarde zijn verlichte ideeën niet alleen voor zijn publicaties; hij verkondigde ze 

ook vanaf de preekstoel. Zijn vooruitstrevende ideeën en preken brachten hem in con-

flict met zijn gemeenteleden wat leidde tot zijn schorsing, die overigens werd herroepen 

door de Gedeputeerde Staten van Friesland. Het conflict sleepte zich desondanks voort.23 

Gelukkig voor Statius Muller (en misschien ook wel voor zijn gemeente) werd hij in 1756 

benoemd tot bijzonder en in 1762 tot gewoon hoogleraar aan de jonge universiteit van 

Erlangen (Duitsland), waar hij als hoogleraar zelf invulling kon geven aan zijn verlichte 

ideeën over het hoger onderwijs.

1.3	 De Spectator der Studenten 

Meer dan twintig jaar later, in 1774, werd opnieuw een spectatoriaal studentenblad uitge-

geven: De Spectator der Studenten.24 Het weekblad verscheen iedere donderdag bij uitge-

22	 Van Berkel, ‘Gepromoveerde ezels’, 418.

23	 Van Sluis, ‘Statius Muller’, 380-381; De Zeeden-meester der Studenten 1 (1751) afl. 11.

24	 Dit tijdschrift is aanwezig in de universiteitsbibliotheek te Leiden.
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verij Cornelis Heyligert en Hendrik Hoogenstraaten te Leiden. Ook deze spectator wilde 

met zijn weekblad zich dienstbaar maken aan de maatschappij. Hij meende dat hij dat 

het beste kon doen door een weekblad voor studenten te schrijven. De studenten hadden 

volgens hem baat bij een dergelijk geschrift, aangezien ‘deze in eenen ouderdom, waar in 

de driften het allermeest werken, aan zichzelf overgelaten [worden]. Zij springen uit den 

strengen band van een Scholastiecque overheersching in het losbandige Academieleven’. 

De schrijver hoopte dat de studenten enige lering uit het blad zouden trekken. Het stu-

dentenleven zelf, maar evengoed het leven daarbuiten zouden de auteur in ieder geval 

genoeg stof tot schrijven bieden.25 

De spectator noemde de studenten zijn ‘medeleden’, maar student was hij niet: ‘wat 

my zelf belangt, ik ben geen Student, schoon ik voor Studenten schryf, ten zy men een 

lid van de Academie, want zodanig ben ik, Student gelieft te noemen’.26 Misschien was 

de schrijver, die zichzelf omschrijft als theoloog, pas student af of misschien was hij een 

hoogleraar. De drie vrienden, die hij bij zijn onderneming wilde betrekken en die in die 

hoedanigheid ook uitgebreid ter sprake kwamen, waren in ieder geval nog wel student. 

Eén van de vrienden werd, na de verschijning van het tweede nummer, zelfs gezien als de 

oprichter van het blad. Verontwaardigd deed hij verslag aan zijn vriend (nog onwetend 

dat deze juist de oprichter van de spectator was) van zijn bezoek aan het koffiehuis, de 

vorige dag: 

G..d.. zie daar weer een mooije historie; elk wyst my met den vinger na, het gantsche Kof-

fyhuis […] stond gisteren middag over eind, toen ik ‘er inkwam, en had ik niet eerst uw 

raad willen innemen, hadt myn degen reeds eenige groenen geleerd, wat het te zeggen zy, 

een oud Student te affronteren.27 

De verschijning van De Spectator der Studenten had de tongen losgemaakt en er werd 

kennelijk volop gespeculeerd over de identiteit van de oprichter van het blad én over de 

vraag of deze misschien een student was. Kennelijk werd dat niet voor onmogelijk gehou-

den.

Behalve een uitgebreide beschrijving van zichzelf en zijn vrienden bevatten de afleve-

ringen van De Spectator der Studenten lessen voor studenten. Eigenlijk alles wat raakte 

aan het studentenleven kwam ter sprake. Een stuk tegen vloeken en profaneren, een stuk 

over de verhouding tussen studenten en burgers. Een vertoog over het album amicorum 

(vriendenboek) waarin de studenten uitdrukkelijk werd geleerd dat het album niet zo-

maar aan iedereen gegeven kon worden, iets wat volgens de spectator wel veel gebeur-

de. Het was juist van het grootste belang dat de student leerde wie zijn vrienden en wie 

25	 De Spectator der Studenten 1 (1774) 3-4, 8. 

26	 Ibidem, 9.

27	 Ibidem, 19. Het opvoeren van (fictieve) vrienden als informatiebron was overigens kenmerkend voor de spec-

tatoriale bladen. Sturkenboom, Spectators van hartstocht, 32. Enerzijds presenteerde de spectator zichzelf als 

wereldwijs en verstandig persoon die als buitenstaander goed in staat was om gebreken – van in dit geval de stu-

dentenwereld – aan te wijzen. Anderzijds liet hij door het opvoeren van zijn drie studerende vrienden zien dat hij 

wel degelijk zicht had op het studentenleven.

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   39 19-04-16   07:31



40  deel 1 op weg naar soevereiniteit

‘slechts’ kennissen waren.28 Natuurlijk kwam ook het ontgroenen aan de orde. De groe-

nen, die nog wegwijs moesten worden gemaakt in de studentenmaatschappij, werden 

in een ingezonden brief omschreven als ‘de ongelikste beren, de onbeleefdste bokken, 

en de plompste ezels, die men ergens vinden kan. Men bepist zich half van laghen, als 

men thans over de straat gaat’. De spectator zou wel begrijpen ‘dat het uw plicht is, deze 

knapen eens op den tabbert te zitten, en hunnen plicht omtrent oude Studenten eens te 

leeren’.29 Naast fictieve brieven, gebruikte de spectator ook fictieve advertenties om zijn 

ideeën kenbaar te maken. Ene David Levis bood studenten die grof wilden spelen en niet 

bang waren om hun geld te verliezen zijn diensten aan om hen te leren spelen en gelukkig 

te zijn in het spel. Dat hij een jood was, bood daarbij een goede garantie: ‘maar op dat gy 

aan myne capaciteiten in het geen, waarop ik my beroem, niet zout twijffelen, zoo weet, 

voor eerst, dat ik een Jood ben’.30 Ook in De Zeeden-meester der Studenten werd indirect 

gewaarschuwd voor ‘meestertjes’ die studenten voor ‘een penningje’ wegwijs wilden ma-

ken in het spel.31 

Op verschillende manieren probeerde De Spectator der Studenten te laten zien wat hij 

waarnam in de studentenwereld en wat hij voor verbetering vatbaar achtte. Het bijscha-

ven van de studenten was dus precies wat dit blad voor ogen had. Vooral de grote geva-

ren voor jonge studenten, zoals meisjes, geld en gokken kwamen aan de orde. Maar ook 

vrienden of vrijetijdsbesteding zoals het bezoeken van concerten, opera’s, schermen of 

paardrijden kwamen uitgebreid ter sprake. De jonge studenten moesten zorgen dat ze 

geregeld studeerden en tijdens de colleges hadden ze zich oplettend te gedragen. Het 

klieren kon de jonge student beter overlaten aan de ouderejaars: 

hy late voor zyne voorgangers, voor die oude Studenten, die zich dien naam onwaardig 

maken, over, zich op de collegies te diverteeren met lagchen, praten, elkander te plagen, 

te zitten fluiten, tusschen de tanden te mommelen, muziek te maken op nieuw uitgevon-

den instrumenten.32 

Behalve de vertogen waarin het blad zich richtte tot de studenten in het algemeen, ver-

schenen ook enkele nummers die geheel gewijd waren aan de theologie (een groot con-

tingent van de studenten in Nederland studeerde theologie). De nummers eenenveer-

tig, vierenveertig en zevenenveertig bevatten een uitgebreide bespreking van de nieuwe 

28	 Een dergelijk onderwerp over het verschil tussen vrienden en kennissen was typisch spectatoriaal, maar dan 

toegespitst op het studentenleven. 

29	 De Spectator der Studenten 1 (1774) 157.

30	 Ibidem, 311. Het gebruik van een ‘type’ om niet een individueel karakter, maar een hele groep te symbolise-

ren (fysiologie als genre), was in de tweede helft van de achttiende eeuw sterk in opkomst. Zie hierover: Liselotte 

Campman, Van Koopman tot Kleedjesmaakster. Een analyse van representaties van het Nederlandse volkskarak-

ter (Utrecht 2012, scriptie Bachelor Nederlandse taal en cultuur, raadpleegbaar via het Igitur Archief); zie over de 

‘Fysiologie’ als genre in de literatuur: Arjet Firet, ‘Van pamflet tot Fantaisie. Rebelse opinievorming in de negen-

tiende-eeuwse “Petite Presse” ’, ts. Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 26 (2009) 5-20, aldaar 10; Caljé, Student, uni-

versiteit en samenleving, 526-529.

31	  De Zeeden-meester der Studenten 1 (1751) afl. 5. 

32	 De Spectator der Studenten 1 (1774) 163, 167.
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psalmberijming die in 1773 in de plaats was gekomen van de al eeuwenoude psalmbe-

rijming van Petrus Datheen.33 Hierin werd de oorspronkelijke (bijbel)tekst, de oude en 

de nieuwe berijming naast elkaar geplaatst om uiteindelijk een gefundeerde uitspraak te 

kunnen doen over de (on)juistheid van de nieuwe berijming. Het leverde een reeks uiterst 

serieuze, vakinhoudelijke nummers op en in 1777 bij de heruitgave van De Spectator der 

Studenten in ’t gemeen de toevoeging: ‘voor de studenten in de theologie in ’t byzonder’.34

Na tweeënvijftig nummers hield de schrijver het voor gezien: ‘tot hier toe heeft mijn 

Spectator voortgang gehad. Thans maak ik er een einde aan’. De reden wilde de schrijver 

niet noemen, daar moest de lezer maar naar gissen. Mocht de schrijver nog weer eens 

lust krijgen om te schrijven dan zou hij dat zeker doen: ‘ondertusschen heeft de lezer een 

compleet boek’. Deze laatste opmerking verraadde de opzet van de spectator (en de uit-

gever) een complete jaargang uit te geven. De 52 nummers van De Spectator der Studen-

ten vormden samen – na inbinden – dus een compleet boek.35

De schrijver richtte zich in De Spectator der Studenten voornamelijk tot studenten, hoe-

wel het blad ook door anderen werd gelezen. Behalve in de academiesteden was het blad 

ook verkrijgbaar in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Gouda, Haarlem en in Den Haag. Een 

oud-student gaf in een reactie te kennen het blad te hebben besteld om al lezend herin-

neringen aan zijn eigen studententijd op te halen. Centraal in beide spectators stond ech-

ter toch het opvoeden en beschaven van de jonge studenten. Beide spectators probeer-

den de studenten via hun eigen belevingswereld voor te spiegelen hoe ze zich dienden 

te gedragen ten opzichte van medestudenten, meisjes, burgers et cetera. In De Zeeden-

meester der Studenten lag daarbij sterk de nadruk op de inrichting van het (theologisch) 

onderwijs. De schrijvers probeerden via hun vertogen invloed uit te oefenen op de stu-

denten. Zodoende werd in de spectatoriale studentenbladen als het ware een moraal van 

bovenaf aan de studenten opgelegd. Hoewel de spectators zich tot de studenten richtten, 

kwamen zij zelf niet aan het woord. Pas aan het begin van de negentiende eeuw namen 

de studenten zelf de pen ter hand. 

33	 Zie hierover: Roel A. Bosch, En nooit meer oude Psalmen zingen. Zingend geloven in een nieuwe tijd 1760-1810 

(Zoetermeer 1996). De ingebruikname van deze psalmberijming en vooral de daarmee gepaard gaande invoering 

van het ‘snelle’ zingen, leidde op sommige plaatsen in Nederland tot fel verzet. Eén van de hevigste opstanden 

vond plaats in Maassluis en vormde het decor voor de in 2006 verschenen roman Het Psalmenoproer van Maar-

ten ’t Hart. 

34	 De herdruk van 1777 is aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. In 1780 volgde opnieuw een her-

druk. Deze is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.

35	 De Spectator der Studenten 1 (1774) 53, 55, 356. 
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2 ‘Een schaar in de handen van kinderen’
 Studenten richten eigen periodieken op

De toenemende organisatie van studenten leidde in de eerste helft van de negentien-

de eeuw tot een groeiend aantal studentenpublicaties. Er verschenen studentenzangen, 

strijdliederen en studentenbedes. Studenten lieten verslagen van maskerades of van aca-

demische feesten drukken. Deze formele publicaties waren niet alleen de weerslag van de 

toenemende organisatie in de studentenwereld, ze bevestigden en versterkten die ook. 

Behalve dit incidentele drukwerk, verschenen er ook studentenperiodieken. In navolging 

van de door Th. van Swinderen opgerichte Almanak der Akademie van Groningen, voor ’t 

jaar 1813 – waarin allerlei gegevens over de Groningse academie en ook specifiek op stu-

denten gerichte informatie stond – gingen studenten ook zelf jaarboeken uitgeven, de zo-

genaamde studentenalmanakken.1

Hoewel het handelen als eigen stand en op eigen gezag een grotere plaats ging inne-

men in het studentenleven was de uitgave van een eigen almanak een novum en zeker 

niet vanzelfsprekend. Weliswaar verscheen in Leiden vanaf 1815 ieder jaar een studen-

tenalmanak, maar in Groningen bleef het, na een éénmalige uitgave van de Mengelingen 

door de Groninger Studenten in 1816, stil. De studenten namen vooralsnog genoegen met 

de Almanak der Academie van Van Swinderen. In Utrecht verscheen in 1823 de Almanak 

voor de Studenten aan de Akademie te Utrecht, een almanak die weliswaar voor, maar niet 

door studenten was gepubliceerd. Pas voor het jaar 1825 namen de studenten zelf de uit-

gave van de almanak ter hand. In Groningen besloten de studenten in 1829 tot de uitgave 

van een eigen studentenalmanak. 

Aan de uitgave van een eigen studentenalmanak ging kortom – in Utrecht en zeker 

in Groningen – een hele ontwikkeling vooraf. De studenten wilden voor zichzelf spre-

ken, maar dat was een spannende zoektocht. En één met verschillende uitkomsten. Nog 

geen jaar nadat in Utrecht was besloten tot de uitgave van een eigen studentenalmanak, 

richtten enkele Utrechtse studenten een eigen studentenblad op: De gekortwiekte Faam. 

Utrechtsch-Akademisch blad. Studenten die een eigen blad oprichten, dat was iets vol-

strekt nieuws. Een almanak was vanwege alle belangrijke gegevens nuttig en bovendien 

gaf het plaats aan het letterkundig werk van studenten. Een eigen almanak was uiteinde-

1	 Th. (Theodorus) van Swinderen (1784-1851) was op dat moment inspecteur voor het lager onderwijs en secre-

taris van de Academieraad van de Groningse universiteit. Zie over Van Swinderen: P. Hofstede de Groot, ‘Levens-

berigt van Theodorus van Swinderen’, in: Jaarboek van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde (Leiden 

1851) 74-81; Y. Botke, Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en 

voor hem gesticht (Groningen 1990); Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 490.
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lijk misschien verdedigbaar. Maar een academisch blad, gerecenseerd door studenten, 

dat was echt iets ongehoords. 

2.1	 Toenemend studentendrukwerk

Drukwerk van studenten bestond tot de negentiende eeuw vooral uit vakinhoudelij-

ke, in het Latijn gedrukte stellingen (met de daarbij behorende disputaties) en disserta-

ties. Soms verschenen bij de dissertaties promotieverzen. Deze verzen, geschreven door 

vrienden en medestudenten en bedoeld om de feestvreugde tijdens de promotieplech-

tigheid te verhogen, waren vaak wel in het Nederlands of dialect opgesteld. Ze werden 

ook wel uitgegeven in aparte bundeltjes – wat het drukken van dissertaties voor de (aca-

demie)drukker aantrekkelijk maakte – en geven een aardig inkijkje in het toenmalige stu-

dentenleven. Dit laatste geldt ook voor de verzen en spreuken die studenten in het Album 

Amicorum (een vriendenboek) schreven als herinnering aan vrienden, medestudenten, 

hoogleraren en anderen.2 

In de eerste helft van de negentiende eeuw lieten studenten steeds vaker ook ander 

werk publiceren, te weten de al genoemde verslagen van maskerades en academische 

feesten en de studentenliederen. Maar ook gedenkboeken van de officiële plechtighe-

den rond het ten strijde gaan van studenten of juist van de terugkeer van studenten, zo-

als het in 1831 te Groningen gedrukte Dankbetuiging aan de Groningse jufferschap bij het 

omkransen van het vaandel, uit naam der terugkeerende studenten.3 Daarnaast lieten stu-

denten, wanneer ze hun ideeën over actuele gebeurtenissen en ontwikkelingen in het 

academische leven kenbaar wilden maken, pamfletten drukken. Nieuwe ontgroenwetten 

of een scheiding in het corps kon voor een student aanleiding zijn om een pamflet te pu-

bliceren. Deze pamfletten (ook wel vlugschriften, brochures of blauwboekjes genoemd) 

waren een makkelijk en goedkoop en een veelgebruikt middel om deel te nemen aan het 

publieke debat zonder in aanraking te komen met de censuur of last te hebben van het 

dagbladzegel, wat de publicatie van opiniestukken in dagbladen beperkte. Een pamflet 

kon geschreven zijn in de vorm van een toneelstuk of in de vorm van een brief, wat bij-

voorbeeld een student uit Amsterdam deed in zijn Brief aan den heer student B. over het 

groenwezen en den studenten-senaat.4

2	 J. Kingma en F.R.H. Smit, Groninger academisch drukwerk (Bedum 1989) 15-17; E.H. Waterbolk, ‘Friese Kruisbe-

stuiving’, in: idem red., Academisch onderwijs in Franeker en Groningen 1585-1843. IJver en wedijver (Groningen 

1985) 5-12, aldaar 11. 

3	 Caljé, Student, universiteit en samenleving, 449. De Dankbetuiging vond ik in de Catalogus der bibliotheek van 

het Algemeen Nederlands Studenten-Weekblad Minerva (Leiden z.j.) 14. Dit in 1876 opgerichte studentenblad had 

een eigen bibliotheek met een verzameling van studentendrukwerk, waaronder drukwerk van de ‘uittocht der 

Studenten in 1830’. 

4	 Rutger de Graaf, ‘Van pamflet tot internet’, De Journalist 113 (2008) nr. 16, 23; Catalogus der bibliotheek van Mi-

nerva, 5. 
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Het groeiende zelfbewustzijn van studenten uitte zich ook in de uitgave van studen-

tenperiodieken. In 1815 verscheen te Leiden de eerste Studenten almanak.5 De almanak 

leek qua opzet sterk op de Groningse academiealmanak.6 Een belangrijk verschil was 

echter dat de Leidse studentenalmanak ook mengelwerk bevatte. Ook in Groningen lie-

ten de studenten van het pas opgerichte Vindicat atque Polit zich niet onbetuigd. In 1816 

verscheen Mengelingen door de Groninger Studenten. Het bevatte proza en poëzie van 

studenten en was in die zin niet een echte almanak. Het voorwoord bij het Mengelwerk 

liet zien hoe spannend het voor studenten was om een eigen boek uit te geven. De redac-

tie wierp in de samenspraak tussen twee vrienden de vraag op of het geen dwaasheid was 

dat studenten een dergelijk werk lieten uitgeven. Het gesprek leidde tot de conclusie dat 

er geen enkele reden was om de onderneming af te keuren. Maar kennelijk vonden de 

studenten het toch nodig zichzelf in te dekken tegen eventuele kritiek. Dat was terecht. Er 

volgde een kritische recensie in het algemeen cultureel tijdschrift de Vaderlandsche Let-

teroefeningen. Vooral de cynische toon in de almanak baarde de recensent zorgen: ‘en wij 

verzoeken de Hoogleeraren te Groningen, zich in dezen niet geheel en al aan deze jonge 

lieden te onttrekken’.7 Het bleef voorlopig bij dat ene Mengelwerk. Er bestonden wel plan-

nen voor een volgende uitgave, maar daarvoor was niet genoeg medewerking. De prakti-

sche gegevens kregen de studenten in deze jaren aangereikt in de al genoemde academie-

almanak van Van Swinderen. In deze tijd bestond er nog groot enthousiasme over deze 

almanak, mede omdat Van Swinderen – in 1815 was hij benoemd tot hoogleraar in de na-

tuurlijke historie – in nauw contact stond met de studenten, pas in de jaren twintig begon 

er enige onvrede te ontstaan over de academiealmanak.

In Utrecht wilden de studenten ook graag een studentenalmanak. Ze benaderden 

daarvoor J. Scheltema, griffier van het Hoog Militair Gerechtshof. Scheltema had zeer uit-

eenlopende functies bekleed, maar had gedurende zijn hele loopbaan veel belangstelling 

getoond voor de letterkunde. Hij was in 1821 benoemd tot directeur van het Provinciaal 

Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen en had al verschillende letter-

kundige werken gepubliceerd.8 Zijn zoon Jan Scheltema studeerde eveneens te Utrecht.9 

In die zin was het niet verwonderlijk dat de Utrechtse studenten Scheltema sr. benader-

5	 In de Studenten almanak voor 1815 maakten de studenten geen enkele toespeling op de oprichting van een 

eigen studentenalmanak. Het enige wat misschien verwees naar het prille begin van de almanak was de opmer-

king van de redactie bij de naamlijsten van de studenten: ‘voor zo verre wij dezelve te weten hebben kunnen ko-

men. Wij hopen bij een volgend jaar in staat te zullen zijn, dien aangaande volledige opgave te kunnen doen’. 

Studenten almanak voor het jaar 1815 (Leiden 1815) 30. 

6	 Noordhof-Hoorn, ‘Het papieren kind’, 28-31.

7	 Dijksterhuis, ‘De Almanak’, 203. Verder verwachtte de recensent niet dat deze mengelingen net zo lang po-

pulair zouden blijven als de door enkele Utrechtse studenten in 1784 gepubliceerde stukjes in Proeven voor het 

verstand, den Smaak en het Hart (dit waren onder meer stukjes van de dichter Jacobus Bellamy (1757-1786), uit-

gegeven in 1784 en 1785. In 1790 verscheen een 2e, in 1825 een 3e druk). Vaderlandsche Letteroefeningen 56 (1816) 

355-361, aldaar 355, 361. 

8	 ‘Mr. Jacobus Scheltema’, Utrecht voorheen en thans. Tijdschrift voor geschiedenis, oudheden en statistiek van 

Utrecht 1 (1844) 451-463.

9	 Album Studiosorum Academiae Rheno-traiectinae MDCXXXVI-MDCCCLXXXVI (Utrecht 1886) 229. Jan Schel-

tema (Campensis) liet zich op 18 september 1820 inschrijven in de Faculteit der Letteren. 
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den om een almanak te verzorgen voor de Utrechtse academie. Het laat echter wel zien 

dat het voor de studenten nog niet vanzelf sprak dat ze zelf de uitgave van een almanak 

redigeerden. De Almanak voor de Studenten aan de Akademie te Utrecht voor het jaar 1823 

was feitelijk geen studentenalmanak. Dat stipte ook De Recensent der Recensenten aan: 

de titel bevalt ons maar half; want waarom is deze Almanak alleen voor de Studenten aan 

de Akademie te Utrecht, en niet ook voor de Professoren? De Groningsche titel is defti-

ger. Het is iets anders met den Leydschen Studenten-Almanak, als werk van Studenten.10 

Bovendien wilde De Recensent een kanttekening maken bij de opmerking van Scheltema 

dat hij deze almanak ‘op het voorbeeld van die te Leyden en Groningen’ wilde uitgeven. 

De almanak van Leiden was het werk van studenten. En de positie van Van Swinderen 

was ook niet meer hetzelfde, omdat deze: 

die zich tien jaren lang als Auteur of Redakteur van den Almanak der Akademie van Gro-

ningen had opgedaan, na bittere klagte over de lasten dier betrekking, bij het Voorberigt 

van 1822, nu dit jaar niet meer als zoodanig bij dien Almanak, wiens vorm en inrigting 

voor het overige dezelfde gebleven is, paraisseert.11 

Het blad hoopte maar dat in het initiatief van Scheltema geen slecht voorteken lag opge-

sloten. Uiteindelijk verschenen er maar twee almanakken onder diens redactie. Ook de 

uitgave van de almanak voor 1824 nam Scheltema nog met genoegen ter hand.12 Maar het 

jaar daarop namen de Utrechtse studenten zelf het initiatief: de almanak voor 1825 redi-

geerden zij zelf. In het korte voorwoord stelden ze de lezer hiervan op de hoogte: ‘Wij ach-

ten ons verpligt den lezer te verwittigen, dat deze almanak niet van dezelfde hand is, als 

die der twee voorgaande jaren’. De heer Scheltema werd namens de medestudenten har-

telijk dank gezegd voor de uitgave van de twee voorgaande jaarboekjes.13 Misschien heeft 

bij deze ontwikkelingen het plotselinge sterven van zoon Jan Scheltema op 24 februari 

1824 een rol gespeeld. In de almanak van de studenten werd het gedicht ‘Bij het graf van 

mijn’ vriend Jan Scheltema’ opgenomen. In de almanak verscheen tevens een condolean-

ce aan zijn ‘achtingwaardige en ongelukkige’ ouders.14 Ook de Utrechtse almanak bevatte 

mengelwerk en veel afbeeldingen, wat later navolging zou krijgen in de Leidse almanak.15

10	  ‘Almanak voor de Studenten aan de Akademie te Utrecht, voor het jaar 1823’, De Recensent, ook der Recensen-

ten 11 (1823) nr. 16, 214-216, aldaar 215.

11	  De Recensent, 215.

12	  Almanak voor de Studenten aan de Akademie te Utrecht, voor het jaar 1824 (Utrecht 1823) voorbericht.

13	  Utrechtsche Studenten Almanak voor het jaar 1825 (Utrecht 1825). 

14	  Overlijdensregisters Utrecht 26 februari 1824 (Utrechts Archief); Utrechtsche Studenten Almanak voor het jaar 

1825 (Utrecht 1825). Van de negen kinderen die Jacobus Scheltema en zijn vrouw Pietje Ennema kregen, bleef uit-

eindelijk slechts één in leven.

15	  Zie voor een overzicht van de platen in de Leidse almanak: M.F. Le Coultre, M.P. Fränkel, De platen bij de Leid-

se studentenalmanak 1838-1897 (Alphen aan de Rijn 1984).
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2.2	 De oprichting van de Groninger Studentenalmanak16

In Groningen namen de studenten pas aan het einde van de jaren twintig het initiatief 

tot de uitgave van een eigen studentenalmanak. Dat had alles te maken met het aan-

vankelijke enthousiasme onder de Groningse studenten voor de door Van Swinderen op-

gerichte academiealmanak. Van Swinderen was populair, zijn idealen van ‘veredeling en 

deugdzaamheid’ werden breed gedragen en zijn colleges werden druk bezocht. Maar hal-

verwege de jaren twintig veranderde dit. De studenten gingen zich verzetten tegen de 

paternalistische houding van de academische gezaghebbers.17 Die onvrede gold ook de 

academiealmanak. Formeel had Van Swinderen zich na de tiende jaargang teruggetrok-

ken als redacteur, maar kennelijk was zijn invloed achter de schermen nog zo groot dat 

de almanak onlosmakelijk aan zijn naam verbonden bleef.18 In ieder geval werd de aca-

demiealmanak ieder jaar in ongewijzigde vorm uitgegeven. Vooral het feit dat de redactie 

doof bleef voor suggesties voor veranderingen wekte ergernis bij de studenten. Uiteinde-

lijk veranderde de redactie ‘op aanhoudend verzoek’ in 1828 het formaat en ze verzocht 

de studenten voor de volgende jaargang mengelwerk in te zenden.19 Maar toen was het 

te laat. De studenten te Groningen hadden inmiddels besloten zelf een studentenalma-

nak te publiceren.

De Groningse studenten waren de laatsten in de rij, maar dat maakte hun initiatief niet 

minder spannend. Dat bleek wel uit de ‘Gelijkenis in de plaats van eene voorrede’, die 

voor in de Groninger studenten almanak voor het jaar 1829 was opgenomen. In de gelij-

kenis werd het verhaal verteld van ‘een schouwburg’, die al 15 of 16 jaar het zijne deed ‘tot 

stichting van oud en jong’. Aanvankelijk was iedereen erg enthousiast over de schouw-

burg. Men ontmoette elkaar zo geregeld. Natuurlijk bleef er veel te wensen over en de 

schouwburg bood ook veel overbodigs. Maar de bezoekers hoopten op verbetering. Ze 

verwachtten dat, als de directeur verzekerd was van publiek, die verbeteringen wel tot 

stand zouden worden gebracht. Alles bleef echter hetzelfde, jaar in jaar uit. Dat leidde tot 

onvrede: ‘het publiek morde, de Directeur lachte in zijn vuist en ontving voor ligt waar 

zwaar geld’.20

Uiteindelijk besloten enkele van de ‘trouwste schouwburg-gangers’ zich te verenigen 

en een nieuwe schouwburg op te richten. De directeur van de oude schouwburg pro-

beerde de boel nog te redden door plotseling wel verbeteringen door te voeren, maar erg 

overtuigend was dat niet:

16	  Gedeelten uit deze paragraaf zijn eerder gepubliceerd in Noordhof-Hoorn, ‘Het papieren kind’.

17	  Caljé, Student, universiteit en samenleving, 446-447.

18	  Almanak der Akademie voor het Jaar 1822 (Groningen 1821) ‘Aan den Lezer. Bij de uitgave van den laatsten 

jaargang van dezen Almanak’; Almanak der Akademie voor het Jaar 1823 (Groningen 1822) ‘Berigt’; Almanak der 

Akademie voor het Jaar 1824 (Groningen 1823) 163.

19	  Almanak der Akademie van Groningen voor het jaar 1829 (Groningen 1828) ‘Berigt’.

20	 Groninger studenten almanak voor het jaar 1829 (Groningen 1828) ‘Eene Gelijkenis in de plaats van eene 

voorrede’.
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Maar men heeft den ouden Directeur leeren kennen; wie eens zoo sterke aansporing 

noodig had, als hij in deze, die heeft ze ligt bij voortduring noodig, om niet weer tot de 

oude achteloosheid te vervallen. Zoude het daarom niet in allen gevallen wenschelijk 

zijn, dat de nieuwe schouwburg naast den ouden bleef bestaan?21

Het was voor iedereen duidelijk dat de schouwburg en de directeur in deze gelijkenis de 

academiealmanak en Van Swinderen verbeeldden. De nieuwe schouwburg was de door 

de studenten pas opgerichte studentenalmanak, die de lezer van harte werd aanbevolen 

21	  Ibidem.

Afb. 2 Titelpagina van de eer-

ste Groninger studenten alma-

nak, 1829. Universiteitsbiblio-

theek Gro ningen.
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om haar voortbestaan te garanderen. De uitgave van een eigen almanak door de Gro-

ningse studenten was een duidelijke afwijzing van de bestaande academiealmanak. Het 

was een weerstreven van de bestaande opvattingen binnen de academie over de plaats 

van studenten ten opzichte van hun leermeesters. Het was een niet mis te verstane ma-

noeuvre van de studenten, die bovendien succesvol verliep. De universiteitsalmanak ver-

scheen nog drie maal, daarna niet meer. De studenten kochten liever hun ‘eigen’ alma-

nak. 

2.3	 De gekortwiekte Faam. Utrechtsch-Akademisch blad (1825-1827)

De oprichting van de verschillende studentenalmanakken was een ontwikkeling met ver-

strekkende gevolgen. De studentenalmanak was, eenmaal verschenen, een vast gegeven. 

In elke universiteitsstad had zo gezien dezelfde ontwikkeling plaats: de studenten ont-

trokken zich aan het gezag van de academische autoriteiten. Ze wilden voor zichzelf spre-

ken. De oprichting van een eigen studentenalmanak was de eerste stap in dit proces. Een 

andere manier was de uitgave van een eigen studentenblad, zoals enkele Utrechtse stu-

denten deden. Nog geen jaar na het initiatief van de Utrechtse studenten om een eigen al-

manak uit te geven, richtten enkele Utrechtse studenten een eigen studentenblad op. Op 

16 mei 1825 verscheen De gekortwiekte Faam.22 De oprichting van een academisch blad, 

geredigeerd door studenten, deed veel stof opwaaien. Niet iedereen was overtuigd van 

het belang van een eigen studentenblad. Dat bleek wel uit de perikelen rond de oprich-

ting van het blad. In de voorrede van het eerste nummer deed de Faam (het werd verteld 

vanuit het perspectief van de gekortwiekte vogel zelf) uitgebreid verslag van het getob 

rond de uitgave van het blad. De oprichters hadden te maken gekregen met verschillen-

de problemen. Allereerst was het heel lastig geweest om een uitgever bereid te vinden het 

blad uit te geven: 

terwijl echter onkunde, vrees of ook wel billijke redenen de Utrechtsche boekdrukkers 

terughielden, en onze onderneming daardoor bijzonder vertraagden, hebben wij ons tot 

de heer van Kesteren, te Amsterdam, gewend, die zich door geene bekrompene inzigten 

heeft laten afschrikken.23 

De boekdrukkers vonden het kennelijk een te gewaagde onderneming om een studen-

tenblad uit te geven. De belangrijke boekhandelaar J.C. van Kesteren durfde de onder-

neming wel aan.24 Het studentenblad werd in Utrecht bezorgd door een commissionair 

van Van Kesteren, de Utrechtse boekverkoper N. van der Monde. Verder was het blad ver-

22	 Faam komt van de Griekse godin Fama, die verantwoordelijk was voor het verspreiden van geruchten. De 

faam van dit blad beperkte zich echter tot het Utrechtse gebeuren en was zodoende dus een ‘gekortwiekte’ faam. 

Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel in de Nederlandse studentenpers’, 82. 

23	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) I, 5. 

24	 Zie over boekhandelaar J.C. van Kesteren te Amsterdam Van der Laan, Het Groninger boekbedrijf, 228 e.v.
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krijgbaar bij de Utrechtse boekverkoper J.G. van Terveen en bij boekverkopers in Leiden, 

Rotterdam, Den Haag en Groningen. Bij deze laatsten moest het blad overigens ‘voor re-

kening worden ontboden’. Wat betekende dat het blad besteld moest worden.25 De redac-

tie verwachtte of hoopte misschien dat ook (oud-)studenten buiten Utrecht zich voor het 

studentenblad zouden interesseren.

Niet alleen de uitgever, maar ook de oprichters zelf hadden enige schroom moeten 

overwinnen. De Faam vertelde hoe de studenten na het aanvankelijke enthousiasme te-

rug wilden komen op hun besluit een studentenblad op te richten. Ze waren bang dat het 

blad afgekeurd zou worden wanneer men zou ontdekken dat het door studenten geschre-

ven was. Vooral het bekend worden van de namen van de studenten was reden tot angst: 

de ontdekking zou ons in enige ongelegenheden kunnen brengen, bijvoorbeeld bij exa-

mens. De professoren zullen wanneer zij weten dat studenten in de zaak betrokken zijn, 

het geheele ding kinderwerk of deszelfs strekking gevaarlijk achten, zeker niet goed keu-

ren.26 

De weerstand van de academische gezaghebbers tegen de oprichting van studentenver-

enigingen en het gebruik van de academische titulatuur door studenten was algemeen 

bekend. In Groningen bijvoorbeeld was in 1817 de rector van de pas opgerichte senaat 

Vindicat atque Polit voor een ernstig onderhoud bij de rector magnificus geroepen omdat 

hij het voorwoord bij een nieuw wetsontwerp had ondertekend als zijnde ‘rector’. Deze ti-

tel kwam alleen de voorzitter van de academische senaat toe.27 De studenten verwachtten 

niet anders dan dat de hoogleraren, die hun positie als leermeesters juist wilden hand-

haven, ook de oprichting van dit studentenblad zouden opvatten als een ondermijning 

van hun gezag: 

het is duidelijk, dat zij [de hoogleraren], die gesteld zijn om anderen te onderwijzen, niets 

kunnen goed achten in hunne leerlingen, uitgenomen dat waarin zij [de hoogleraren] 

hen voorgaan; en in het uitgeven gaan zij ons immers niet voor?28 

De ironische toon maakte wel duidelijk dat deze studenten zich niet langer vanzelfspre-

kend aan dit patriarchale gezag wilden onderwerpen. Ze wilden op eigen benen staan. 

Maar in de toenmalige kleine universitaire gemeenschappen – van een paar honderd stu-

denten en enkele tientallen hoogleraren – kende men elkaar.29 Medewerking aan het blad 

zou misschien niet onopgemerkt blijven en de studenten vreesden de gevolgen die dat 

zou kunnen hebben voor het wel of niet halen van een examen. 

25	 Hannie van Goinga, ‘ “Alom te Bekomen”. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1725-1770’, in: 

Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 3 (1996) 55-85, aldaar 72. 

26	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) I, 6. 

27	 W.J.A. Jonckbloet, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, ter gelegenheid van haar vijfde halve eeuwfeest, 

op last van den Akademischen Senaat uitgegeven (Groningen 1964) 384-387.

28	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) I, 6. 

29	 Aerts noemt de universiteiten ‘kleine, in zichzelf gekeerde gemeenschappen van een paar honderd studen-

ten en enkele tientallen hoogleraren’. Aerts, ‘Bevoegde autoriteiten’, 77. 
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Niet alleen negatieve reacties in de academische gemeenschap, maar ook die van de maat-

schappij maakten de studenten huiverig voor het oprichten van een eigen studentenblad: 

niet beter zal het deze bladen gaan wanneer zij buiten den Akademische kring doordrin-

gen, [wanneer] in de huizen der ingezetenen, de één het verachtelijk van zich werpt, en 

de ander, de schouders ophalende, uitroept: ‘het zal weer wat zijn! Durft ge dat lezen? O! 

Hoe laf! Wat is dat? Wie kan dit begrijpen? Wat is het plat!’30 

De verhouding tussen studenten en burgers was vaak al wat wankel en wellicht vrees-

den de studenten dat de weergave van het studentenleven in een eigen blad niet zou bij-

dragen aan een betere verstandhouding. Het ontzag voor hoogleraren en burgers had de 

oprichters er bijna van weerhouden om hun plan door te zetten, maar de Faam had hen 

overtuigd. Ze eindigden het voorwoord met een oproep aan de Utrechtse studenten om 

de belangen van het blad niet te verzaken: ‘stelt haar bovenal, door gedurigen aankoop 

dezer bladen, in staat den drukker dezes te betalen, en hoedt haar voor een bankroet, ten 

koste van waarheid en deugd’.31 

De vrees voor negatieve reacties of zelfs tegenwerking van het nieuwe studentenblad 

bleek niet ongegrond. De Utrechtse academiepedel, J. de Kruyff, weigerde de redactie 

overzichten te geven van de examens.32 Ook enkele in het blad opgenomen reacties – ge-

publiceerd als een lijstje van de redactie ter ore gekomen ‘aardigheden’ – maakten duide-

lijk dat niet iedereen overtuigd was van de waarde van dit nieuwe blad: 

Ik hoop niet dat knappe jongelieden iets met de Faam ophebben, of zich dat prul zullen 

aanschaffen, want het is eene pest der Hoogeschool, en een zaadzaaijer niet alleen van 

ondeugd, maar vooral van tweedragt, tusschen deze en andere Hoogescholen.33 

De hoogleraren noemden het blad ‘een Akademisch Advertentie-blad, eene zaak van ver-

uitziende gevolgen, eene schaar in de handen van kinderen’.34 Het meest verbolgen wa-

ren ze nog omdat de oprichters het blad een ‘Akademieblad’ durfden te noemen. Er was 

daarom zelfs gesproken van het ‘instellen eener actie’.35 De studenten werden kortom fel 

veroordeeld omdat ze meenden op eigen gezag de gebeurtenissen binnen de Utrechtse 

academie in een blad te moeten bespreken. Ze moesten echter niet pretenderen de aca-

demie op enigerlei wijze te kunnen vertegenwoordigen. De aanduiding van ‘kinderen’ 

was wat dat betreft veelzeggend.

Ook de medestudenten waren niet onverdeeld positief over de oprichting van het blad. 

De redactie had wel verwacht dat er afkeurende reacties zouden volgen, maar ze was te-

leurgesteld dat een initiatief van studenten juist onder studenten niet meer bijval had ge-

kregen. De redactie weet het aan vrees voor bepaalde personen: 

30	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) I, 6. 

31	  Ibidem, I, 8. 

32	 Ibidem, II, 31. 

33	 Ibidem, III, 48. 

34	 Ibidem, II, 18.

35	 Ibidem.
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Want van waar komt het anders, dat op de promotie slechts weinigen hun oordeel over 

het blad waagden, dat de afkeuring op de borrelpartij, de lof daarentegen op de Sociëteit 

bijna algemeen is geweest? Omdat slechts weinigen zich door hun eigen gevoelen laten 

bestieren, maar veeleer laten wegslepen door het oordeel van anderen, die […] in hun-

nen meening eenig overwigt hebben verkregen; zegt de een ja – dan zegt de ander ja.36 

Misschien kwam die negatieve houding van sommigen ook wel voort uit afgunst, ver-

moedde de redactie. Of omdat anderen ervan overtuigd waren dat ze zelf iets geestigers 

hadden kunnen publiceren.37 

Toch waren de oprichters zelf ook onzeker over de inrichting van hun blad. En de ge-

uite kritiek liet hen ook niet koud. Direct in het eerste nummer had de redactie een re-

censie van een boek van G. Moll, hoogleraar natuurkunde te Utrecht, opgenomen.38 Ach-

teraf vroegen de auteurs zich af of het hen wel vrij stond om het werk van een hoogleraar 

te recenseren. De natuurlijke afstand tussen een hoogleraar en een student moest toch 

gerespecteerd worden: ‘alle professoren zijn niet even goed; maar toch moest de afstand 

tusschen ene Professor en een Student altoos groot blijven’. Uiteindelijk waren de stu-

denten ‘toch maar jongens’ (in 1825 werd men pas op 23-jarige leeftijd meerderjarig). En 

waarover konden zij dus met recht oordelen? En zelfs al zouden ze het kunnen dan was 

het ‘niettemin onvoegzaam, hiermede voor den dag te komen, als ontbrak het ons aan 

eerbied’.39 Aan de andere kant waren de auteurs ook van mening dat hoogleraren er zelf 

voor kozen hun werk te publiceren en het te laten onderwerpen aan het oordeel van het 

publiek. En waarom zouden de studenten dan geen oordeel mogen vellen: ‘wie heeft […] 

meer regt over dezelve te oordeelen, dan zij, wien de Professoren zelve dagelijks leeren 

oordeelen?’40 Deze discussie liet zien dat ook onder de redactie zelf de vraag leefde waar-

over studenten wel en niet gemachtigd waren te schrijven. Uiteindelijk bleef de redactie 

wetenschappelijk werk recenseren, zij het op een uiterst voorzichtige manier. 

2.4	 Utrechts én landelijk studentenblad

De redactie van De Faam wilde de wetenswaardigheden van de Utrechtse academiestad 

bijeenbrengen. De nummers bevatten aankondigingen van (openbare) promoties, ver-

36	 Ibidem. Het is onduidelijk of de oprichters hier spreken van een borrel ter ere van de oprichting van het blad 

of dat toevallig – net na de oprichting van het blad – een promotie plaats had waar de oprichting van het blad on-

derwerp van gesprek was. Dat laatste zou verklaren waarom de studenten zich tijdens de borrel – uit vrees voor 

de daar aanwezige hoogleraren – afkeurend uitlieten over het blad, maar dat ze op de sociëteit, onder elkaar, een 

positiever geluid durfden te laten horen. 

37	 Ibidem, II, 19. 

38	 G. Moll (1785-1838) was van 1812 tot zijn overlijden in 1838 hoogleraar natuurkunde, sterrekunde, wiskunde en 

zeevaartkunde te Utrecht. Het besproken boek betrof Verhandeling over eenige vroegere Zeetogten der Nederlan-

ders. 

39	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) II, 19. 

40	 Ibidem, II, 19. 
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slagen van toneel- of muziekuitvoeringen, maar evengoed een artikel over de Utrechtse 

bibliotheek of verslagen van een borrelpartij of theevisite.41 Natuurlijk kwam ook het ont-

groenen aan de orde. De redactie keerde zich tegen de misbruiken bij het ontgroenen: ‘ik 

voor mij wensch geene misbruiken te billijken; want ik ben mede redacteur van de ge-

kortwiekte Faam’. De redactie onderstreepte aan de ene kant dat onbetamelijk gedrag ab-

soluut niet getolereerd mocht worden. Aan de andere kant moesten studenten zich ook 

niet tegen het ontgroenen verzetten. Erkenning van de mindere te zijn en gewillig zijn, 

was volgens het blad het beste. Als handreiking voegde de redactie een lijst lesjes voor 

groenen bij, waaruit de groen kon afleiden hoe hij zich had te gedragen. Voorop stond 

dat hij zich ‘eenvoudig en zindelijk [moest] kleden’. De lesjes raadden de groen daarnaast 

aan om direct te doen wat hem werd geboden: ‘een oud student is niet onuitputtelijk en 

het plagen duurt zoo lang men wederstand vindt’. Verder werd de groenen het bekende 

Utrechtse saucijzenbrood aangeraden: ‘koop toch panis focialis bij Van Leeuwen op het 

Oud-Kerkhof’. De lange lijst lessen werd afgesloten met les zevenenvijftig: ‘Schaf u De ge-

kortwiekte Faam aan!’42 

De Faam bood ook plaats aan actuele gebeurtenissen in het Utrechtse studentenleven. 

Op 10 oktober 1825 vonden de beruchte schermutselingen plaats tussen de studenten en 

de Utrechtse schutterij, waarbij enkele studenten waren mishandeld door kanonniers 

van de gewapende schutterij. De studenten dienden – met goedkeuring van de rector 

magnificus, die ook wenste dat de ‘Academische jeugd’ hiervan gevrijwaard zou blijven – 

een aanklacht in tegen de kapitein van de schutterij. Op een daartoe belegde vergadering 

van 350 studenten werden vijf gecommitteerden afgevaardigd, onder wie (toevallig) twee 

redacteuren van De Faam. Uiteindelijk werd de zaak in der minne geschikt, maar beide 

redacteuren konden heet van de naald in hun eigen blad uitgebreid verslag doen van 

de gebeurtenissen. Een student die het betreffende nummer van De Faam had gekocht, 

stuurde het door naar zijn neef. Naast het zegel had hij opgekrabbeld: ‘Geachte neef! Zie 

hier een weekblad waaruit gij zeer juist de zaak ontdekt, waarvan thans bijna alle tijd-

schriften gewagen’.43 

De belangstelling van De Faam reikte uiteindelijk toch verder dan Utrecht. Dat bleek 

bijvoorbeeld uit de bespreking van de studentenalmanakken van de drie noordelijke uni-

versiteiten, die volgens de redactie een goed beeld konden geven van de verschillende 

academische inrichtingen. De Groningse almanak werd als eerste besproken omdat het 

de oudste almanak en het werk van een hoogleraar was of in ieder geval was samenge-

41	  Studenten waren in de negentiende eeuw gewoon zo nu en dan bij de hoogleraren thee te gaan drinken op 

een daarvoor door de hoogleraar vastgesteld tijdstip. Meestal werd een examen of promotie voorafgegaan en ge-

volgd door een theevisite. Het verslag in De Faam liet zien hoe ongemakkelijk de studenten zich soms voelden 

op dergelijke theeslagen.

42	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) IV, 54-58.

43	 Het betreffende nummer is aanwezig in de Universiteitsbibliotheek te Groningen. Overigens was niet ieder-

een overtuigd van de onschuld van de studenten. Er verscheen zelfs een pamflet in reactie op dit nummer van 

De Faam, namelijk: Bijdrage ter beantwoording van het 5de nommer van het Utrechtsch Akademisch-blad, De ge-

kortwiekte Faam (Utrecht 1825).
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steld onder toezicht van een hoogleraar. Al was dat laatste volgens de redactie ook wel 

merkbaar. Ze bekritiseerde de lange lijst aanwinsten van het Museum voor Natuurlijke 

Historie, die vooral de liefhebberij van Van Swinderen verraadde. De conclusie van de 

redactie was ten slotte dat het uiterlijk en innerlijk van de Groningse almanak het meest 

voor verbetering vatbaar was. De Leidse almanak muntte uit in het mengelwerk, maar 

ook de Utrechtse studentenalmanak kon de goedkeuring van de redactie wegdragen. Uit 

de bespreking van het Utrechtse mengelwerk bleek dat zeer waarschijnlijk één van de op-

richters van De Faam (over hem, P.N. Arntzenius, hierna meer) ook tot de eerste redactie 

van de studentenalmanak behoorde: ‘het deed ons genoegen van een’ voormaligen Re-

dacteur, zoo vele en zulke goede stukjes te vinden’.44 De Groningse almanak was desal-

niettemin toch de moeite van het aanschaffen waard omdat alle Koninklijke Besluiten 

aangaande het hoger onderwijs hierin waren opgenomen: ‘alleen daarom zou men de-

zelven koopen: te meer daar men aan sommige andere hoogeschoolen onzes vaderlands, 

omtrent de akademische wetten, eene merkwaardige geheimhouding aan den dag legt’.45 

Dat de redactie zich interesseerde voor de ontwikkelingen in het hoger onderwijs in het 

algemeen bleek ook uit de verschillende artikelen over de inrichting van de athenea en 

universiteiten na het Organiek Besluit van 1815. Ze prees het Organiek Besluit omdat daar-

in het academisch leven vanuit het juiste oogpunt was benaderd. Het beoogde niet uit-

sluitend geleerden op te leiden, maar wilde beschaving en humaniteit in het algemeen be-

vorderen.46 Maar er werd ook kritiek geuit. De dictaatcolleges waren misschien ooit zinvol 

geweest, maar inmiddels – nu er zo makkelijk en veel boeken gedrukt werden en studen-

ten dus ook zelf het betreffende handboek konden aanschaffen – toch echt achterhaald.47 

Ook de verhouding tussen de (noordelijke) universiteiten onderling kwam in het blad 

aan bod. De universiteiten waren sinds 1815 weliswaar gelijk voor de wet, maar daar-

mee was die gelijkheid nog geen algemeen gevoelen. De Leidse universiteit was de oud-

ste noordelijke universiteit en liet zich daar ook graag op voorstaan. In een artikel in de 

Konst- en Letterbode had de Leidse hoogleraar Siegenbeek beweerd dat – gezien het grote 

aantal openbare promoties bij de Leidse universiteit – zij inderdaad de eerste in rang was. 

De Faam wilde er niet te veel aandacht aan besteden, maar ze wilde het ook niet stilzwij-

gend laten passeren omdat anders de indruk zou kunnen ontstaan dat de redactie met 

dit denkbeeld instemde.48 Volgens de redactie wilde Leiden maar al te graag haar bijzon-

44	 De verzen werden gecomplimenteerd als ‘los en bevallig’. Het jaar daarop recenseerde De Faam de Utrechtse 

almanak voor 1827. Ook hierin publiceerde Arntzenius enige verzen: ‘P.N.A. moge overtuigd zijn, dat zoowel hij, 

als zijn talent dikwijls aan onze Hoogeschool met belangstelling worden herdacht. Het was aangenaam voor ons 

te bemerken, dat noch afstand noch veranderende betrekkingen hem zijn vorige verblijfplaats hadden doen ver-

geten’. Hieruit bleek dat ook oud-studenten soms nog meewerkten aan de almanak. Zie ook: Dijksterhuis, ‘De 

Almanak’, 207. 

45	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) VIII, 117.

46	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XXI, 338.

47	 Ibidem, XXI, 347-350.

48	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) III, 43. De betreffende hoogleraar was M. Siegenbeek (1774-1854), die in 

1797 hoogleraar te Leiden was geworden en in 1799 was benoemd tot hoogleraar Nederlandse taal- en letterkun-

de, welsprekendheid en vaderlandse geschiedenis. 
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dere positie onderstrepen. Misschien zelfs uit angst die te verliezen. Dat verklaarde ook 

waarom ‘velen, welke tot de Leidsche Universiteit behooren’ steeds maar weer wezen op 

de vooraanstaande positie van de universiteit van Leiden.49

De relatie met Leiden verslechterde toen de Leidse studenten weigerden mee te wer-

ken aan een bundel Nederlandse studentenliederen. In De Faam verscheen het bericht 

dat ze met groot genoegen had vernomen dat door velen al was ingetekend op de bun-

del studentenliederen ‘op oorspronkelijke wijzen’. De deelneming was zo algemeen dat 

de redactie verwachtte dat de uitgever zeer waarschijnlijk tot de druk van deze bundel in 

staat zou worden gesteld.50 Er werd dus veelvuldig op ingetekend, behalve in Leiden. Bij 

een bezoek aan deze stad had de Faam bij een open raam enige studenten hierover horen 

spreken: ‘Wij moeten die kerels geen ’t minste genoegen gunnen! niet teekenen! verdomd! 

niet teekenen! Het zou een laagheid zijn!’ Een ietwat bange student bracht in dat De Faam 

korte metten zou maken met de niet-tekenaars. Maar dat leidde tot een felle reactie: 

Wat Faam! Die gekortwiekte Faam? Wij hebben immers besloten te doen, alsof wij niet 

wisten, dat zij in de wereld was. Wat duivel! Wij kunnen ook, en beter zelfs, eene Faam 

schrijven, als wij maar willen … […] Wij zijn toch de eerste en zullen daardoor in ’t einde 

altoos triomferen.51 

Uiteindelijk besloten de studenten niet te tekenen: ‘doch laat ons nu zorgen, dat niemand 

teekent; want als er maar iemand van ons teekent, dan is alles verloren’.52 De Faam had 

gehoopt dat ze het allemaal verkeerd begrepen had, dat het slechts na-ijver van enkele 

studenten was, een opwelling. Ze veronderstelde dat een dergelijke onderneming, ‘die 

slechts de verlichte bevordering van het waarlijk nationale’ ten doel had, toch zeker op 

bijval van alle studenten zou moeten kunnen rekenen. Bij de publicatie van de bundel 

bleek echter dat ze wel studentenliederen uit Groningen, Luik, Gent en Amsterdam be-

vatte, maar geen enkele uit Leiden. Was het onbekendheid met het initiatief, onverschil-

ligheid of was het toch waar wat de Faam ter ore was gekomen?53 

Behalve aan de noordelijke besteedde de redactie ook aandacht aan de zuidelijke uni-

versiteiten. In april 1827 wijdde De Faam een geheel nummer aan de zogenaamde ‘Luik-

sche beroerten’.54 In Luik was het tot een botsing gekomen tussen de academische senaat 

en de studenten omdat de academische senaat in februari 1827 een reglement had afge-

kondigd waarmee ze de studievrijheid aan banden wilde leggen. Driehonderd studenten 

hadden vervolgens een petitie aan de rector aangeboden waarin ze protesteerden tegen 

49	 Ibidem, III, 42. 

50	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XVI, 256.

51	  Ibidem, XX, 332.

52	 Ibidem, XX, 333. De intekenlijst (opgenomen in de liederenbundel) bevatte de namen van intekenaren uit 

Utrecht, Groningen, Amsterdam en Luik, maar inderdaad geen enkele uit Leiden. Studenten-liederen in muzijk 

gebragt door Benedict Warstadt (Utrecht 1827). 

53	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XX, 334. In Leiden was trouwens enkele jaren eerder ook een bundel met 

studentenliederen verschenen: Student-zangen (Leiden 1822). 

54	 Ibidem, XVIII, 277-302. 
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de voorgestelde presentiecontroles bij colleges en het consilium abeundi  bij tegenval-

lende studieresultaten. De senaat zette echter door. De studenten verscheurden de pro-

clamatie en maakten het geven van colleges onmogelijk door voetgetrappel en gefluit. De 

beroerten bereikten een hoogtepunt toen bij ministerieel besluit van 16 februari 1827 stu-

denten op straffe van verwijdering werden gedwongen het nieuwe reglement te onderte-

kenen. Velen weigerden. Een week later bleek dat 150 studenten daadwerkelijk werden ge-

relegeerd (van de universiteit verwijderd). Velen vertrokken naar een andere hogeschool. 

Uiteindelijk kwam een gewijzigd reglement tot stand dat in augustus 1827 door de minis-

ter werd goedgekeurd.55 In De Faam werd uitvoerig stil gestaan bij deze gebeurtenissen. 

De petitie van de studenten werd in extenso afgedrukt. In september wijdde de redactie 

nogmaals een nummer aan de gebeurtenissen in Luik door het gewijzigde reglement op 

te nemen en een redactionele nabeschouwing waarin ze de gang van zaken afkeurde.56 In 

haar ogen bestond de ‘eenige duurzame waarborg voor een vruchtbaar onderwijs, […] in 

de zedelijke kracht, welke leermeesters en leerlingen verbindt’.57 

De Faam toonde niet alleen interesse voor de gebeurtenissen in Luik, ze sprak zich ook 

uit voor de samenwerking op wetenschappelijk gebied van de verenigde noordelijke en 

zuidelijke provinciën. Het blad besteedde uitgebreid aandacht aan de in 1826 bij Konink-

lijk Besluit opgeworpen vraag aan alle geschied- en letterkundigen in het Koninkrijk een 

plan te ontwerpen voor een gezamenlijke geschiedschrijving van de zuidelijke en noor-

delijke provinciën.58 In het artikel bepleitte de auteur dat ondanks alle verschillen tus-

sen noord en zuid ‘men ook menig punt van overeenkomst, van aanraking, van gemeen-

schap [behoort] te betrachten’.59 Een gezamenlijke geschiedschrijving waarin noord en 

zuid meewerkten, vond de auteur prijzenswaardig. Het zou de waarheid ten goede ko-

men als zowel zuiderlingen als noorderlingen, protestanten als rooms-katholieken, lief-

hebbers van Bilderdijk als ook tegenstanders, vereend aan deze geschiedschrijving zou-

den meewerken.60 Dat de oprichters het toch gewaagd vonden om zich te mengen in het 

wetenschappelijk debat bleek uit de manier waarop ze dit artikel vorm gaven. Ze dekten 

zichzelf in door aan het einde van het stuk op te merken dat ze het niet zelf hadden ge-

schreven. Het was de letterlijke inhoud ‘van een papier, waarschijnlijk door een of ander 

geleerde alhier, uit den zak verloren’.61 

55	 Lodewijk Servatius Josephus Marie Spronck, Theodoor Weustenraad (1805-1849) en de ‘Percessie van Scher-

penheuvel’ (Maastricht 2009) 54-55.

56	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XXII, 353-354. Spronck, Theodoor Weustenraad (1805-1849), 55.

57	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XXII, 363.

58	 De winnaar van dit Koninklijk Besluit van 23 december 1826 zou aangesteld worden als rijksgeschiedschrijver 

(als opvolger van de in 1826 overleden Martinus Stuart). De in 1828 uit de noordelijke en zuidelijke provinciën sa-

mengestelde commissie was echter verdeeld. Uiteindelijk werd er geen officiële rijksgeschiedschrijver benoemd, 

maar werden vijf van de vierenveertig inzendingen bekroond met een gouden medaille. De winnaars mochten 

hun werk op kosten van het rijk laten drukken. Klaas van Berkel, De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de 

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel I. 1808-1914 (Amsterdam 2008) 594.

59	 De gekortwiekte Faam 2 (1826-1827) XX, 327. 

60	 Ibidem, XX, 329.

61	  Ibidem, XX, 326.
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2.5	 Een veel gelezen studentenblad

De aanvankelijke kritiek op De Faam leek al gauw te verstommen. Bij de inleiding van de 

tweede jaargang sprak de redactie met Van Kesteren en Van der Monde de wens uit: ‘dat 

het waarachtig getuigenis van den laatsten Utrechtschen Studenten Almanak “dat ons 

blad met graagte gelezen wordt”, ook voor deze Jaargang moge gelden’.62 De redactie wist 

een gevarieerd blad tot stand te brengen dat interessant was voor de Utrechtse studen-

ten, maar evengoed voor studenten in de andere academiesteden. Uit verschillende me-

dedelingen of artikelen viel bovendien af te leiden dat de redactie niet alleen studenten, 

maar ook hoogleraren en burgers (of de dochters van de burgers) tot haar lezers rekende. 

De studenten gebruikten het blad om hun wensen kenbaar te maken. Een (papieren) se-

renade voor hoogleraar Moll moest hem ervan overtuigen in Utrecht te blijven. De rec-

tor-magnificus kreeg via De Faam het verzoek ‘voor de hoeden, in de Opponentenbank, 

knoppen of haken te doen slaan’. De kerkvoogden kregen ten slotte het verzoek om voor 

studenten aparte plaatsen te reserveren in de kerk. En de ‘lieve meisjes’ werden uitge-

daagd eens een prijsvraag uit te schrijven over de vraag of zij zich zonder korsetten (wat 

immers veel gezonder was) niet even zo mooi zouden kunnen kleden. Dat laatste leidde 

overigens tot verontwaardigde reacties, want het was natuurlijk erg indiscreet dat jonge 

heren met jonge vrouwen over korsetten spraken.63 

De Faam leidde tot levendige debatten in de studentenmaatschappij. Verschillende 

stukken ontlokten medestudenten een reactie: er verschenen verschillende pamfletten. 

Vooral de bespreking in De Faam van de deplorabele toestand van de medische faculteit 

(te weinig studenten, prijsvraagwinnaars en promoties) bracht enkele medische studen-

ten ertoe tegen De Faam in het verweer te komen. Zij waren ervan overtuigd dat iedereen 

zonder meer de klachten zou geloven die publiekelijk in dit blad waren geuit: ‘de studen-

ten schrijven het zelve, dus zal het wel waar wezen: die Faam is toch wel een goed ding; 

men komt daar anders zoo niet achter – Zoo zullen zij spreken, dat zullen zij’. Dus pleit-

ten deze studenten in enkele eigen publicaties voor een genuanceerder beeld van de be-

treffende faculteit.64 

De redactie was blij met het succes van De Faam. Ze verklaarde dat het haar was gelukt 

‘onze eigene verwachting, en die van velen te overtreffen’. Het blad werd bovendien niet 

alleen in Utrecht, maar ook daarbuiten gelezen, ‘tot aan de uiteinden onzer gewesten’.65 

De redactie kon niet nalaten de aanvankelijke kritische houding nog even in herinnering 

te brengen: 

62	 Ibidem, XIII, 194.

63	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) VI, 95; VIII, 124-126; X, 145-147; 2 (1826-1827) XV, 235-238; XVI, 250-252.

64	 Antwoord van eenige medische studenten, op het stukje, geplaatst in no. X van De gekortwiekte Faam, bl.155, 

over de aanstaande benoeming van eenen hoogleeraar in de geneeskunde (Utrecht 1826); Weder-antwoord van 

eenige medische studenten, op de recensie, door de redacteurs der Gekortwiekte Faam, geschreven en geplaatst in 

No. XI, pag. 168 (Utrecht 1826). 

65	 De gekortwiekte Faam 1 (1825-1826) XII, 182. 
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Daarenboven heeft de uitkomst vele goede verstanden ten toon gesteld, die in hunne 

voorbarige meeningen, ontijdig geuit, later deerlijk werden bedrogen, daar ons blad bij 

velen […] noch een schotschrift, noch een zaadzaayer, noch eene pest geacht wordt. In-

tegendeel is het Akademisch-Advertentie-blad eene zaak van veruitziende gevolgen ge-

worden, en reeds van invloed geweest op verlichting en kennis. Met ons toedoen heeft 

de regering dezer stad zich Studenten-belangen aangetrokken, is Verlichting aanbesteed, 

[…], is de ledige stoel in de geneeskunde ledig gebleven, kan men opponeren, zonder 

hoed in de hand […].66 

Het blad had kortom verschillende zaken aan de orde gesteld en daar ook nog het een en 

ander mee bereikt. Dat was inderdaad opvallend. Helemaal gezien het repressieve kli-

maat dat het koninkrijk van Willem I kenmerkte: er werd gestreefd naar eensgezindheid 

en consolidatie – om de rust, saamhorigheid en nationale eenheid te bewaren – niet naar 

discussie en mondigheid.67 

2.6	 De oprichters van De Faam

De oprichters van De Faam waren zeer waarschijnlijk drie studenten in de rechten: Jo-

han Hora Siccama (1802-1852), Cornelis Star Numan (1807-1857) en Pieter Nicolaas Arnt-

zenius (1802-1857).68 Cornelis Star Numan was de zoon van Alexander Numan, die in 1822 

was benoemd tot directeur van de Veeartsenijschool in Utrecht. Het gezin verhuisde 

toen van Groningen naar Utrecht en Star Numan werd – op vijftienjarige leeftijd – inge-

schreven als student aan de Utrechtse universiteit. Hij was misschien nog jong, maar dat 

weerhield hem er niet van mee te dingen naar verschillende prijsvragen. In 1823 kreeg hij 

van de Luikse universiteit goud voor een door hem ingestuurd antwoord op een prijs-

vraag en in 1824 behoorde hij tot de beste drie studenten die hadden gereageerd op een 

prijsvraag van de Faculteit der Bespiegelende Wijsbegeerte en Letteren van de Gentse 

universiteit.69 De ontwikkelingen in België brachten hem ertoe enkele artikelen te schrij-

ven over de Grondwet van 1815 – onder andere gepubliceerd in de Arhemsche Courant. 

Zijn ideeën over de besluiten op het Hoger Onderwijs publiceerde hij in De gekortwiekte 

Faam.70 

66	 Ibidem.

67	 Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en oppositievorming 1813-

1840 (Amsterdam 2004) 40-49, 116-117.

68	 Jan Izaak van Doorninck, Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en 

Vlaamsche letteren. Deel 2. Naamloze geschriften (Leiden 1885) 197. 

69	 M.J. van Lieburg, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschre-

ven door de Nederlandse universiteiten. 1815-1968 (Rotterdam 2007) 324, 326. 

70	 J.H. Philipse, ‘Levensberigt van Mr. Cornelis Star Numan’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse 

Letterkunde (Leiden 1858) 162-217, aldaar 166-174. Het is niet helemaal zeker of Star Numan deze stukken over het 

hoger onderwijs schreef. Een andere bron noemt Hora Siccama als auteur. 
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Johan Hora Siccama was een studiegenoot en vriend van Star Numan. Hij was afkom-

stig uit een aanzienlijk Gronings geslacht. Zijn vader, Harco Hilarius Hora Siccama, was 

schout bij nacht (admiraal) en lid van het Hoog Militair Gerechtshof. Toen Johan drie jaar 

was, verhuisde het grote gezin van Groningen naar Utrecht. Op twaalfjarige leeftijd – zijn 

vader was op zee – ging Hora Siccama in de leer bij dominee F. van Teutem. Daarnaast 

ontfermde ook zijn oom, A.R. Falck, zich over hem (zijn moeder was een zus van deze 

belangrijke staatsman, die vanaf 1824 ambassadeur in Londen was). Op zeventienjarige 

leeftijd ging Hora Siccama studeren in Utrecht. Ook tijdens zijn studie onderhield hij con-

tact met de in Engeland gesitueerde Falck, die hem advies gaf over welke colleges hij ze-

ker moest volgen en wat wel en niet belangrijk was om te lezen. Misschien dat hij met zijn 

oom zelfs heeft gecorrespondeerd over de oprichting van De gekortwiekte Faam. Zijn oom 

kon hem daar in ieder geval wel advies over geven. Hij had namelijk zelf in 1799 met een 

groep vrienden (waaronder de vader van Arntzenius) het blad De Arke Noachs uitgege-

ven. Dit was een spectatoriaal geschrift waarin de auteurs op patriottische toon schreven 

over letterkunde, maar ook over staatkundige en maatschappelijke vraagstukken.71 Mis-

schien dat de redacteuren zelfs dat blad hebben gebruikt als uitgangspunt voor een eer-

ste ontwerp van De Faam.72 Ook in De Faam stonden maatschappij-gerelateerde stukken, 

een artikel gericht aan vrouwen et cetera. Het blad had in dat opzicht eigenlijk nog een 

spectatoriaal tintje. Een groot verschil was natuurlijk dat de auteurs van De Arke Noachs 

bij het uitgeven van het blad al wat ouder waren. Ze hadden hun studies afgerond en be-

kleedden inmiddels belangrijke posities in de maatschappij (Falck was in juli 1799 doctor 

in de rechten geworden, maar hij behoorde met David Jacob van Lennep tot de jongsten). 

Dat de drie studenten van De Faam zich ervan bewust waren dat ze nog ‘maar’ student 

waren, bleek ook uit het voorwoord dat Pieter Nicolaas Arntzenius (de derde redacteur) 

schreef bij de postuum uitgegeven gedichten van zijn vader. Arntzenius was de zoon van 

R.H. Arntzenius, die rijksadvocaat in Noord-Holland en vanaf 1822 lid van de Tweede Ka-

mer was geweest. Hij was in 1823 plotseling gestorven – waarbij hij een vrouw en negen 

kinderen achterliet. Arntzenius besloot samen met een vriend van zijn vader, Jeronimo de 

Vries73 (ook redacteur van De Arke Noachs), de gedichten van zijn vader postuum uit te ge-

ven. In het voorwoord verklaarde hij dat hij dat niet uit zich zelf deed (hij wilde zich geen 

enkel gezag aanmatigen), maar om tegemoet te komen aan de wens van zijn moeder: 

niemand zal het dus verwaand oordeelen, dat ik deze taak op mij heb genomen, en indien 

iemand al op mijne jaren hierin iets onvoegelijks vinden mogt, zal hij den gevoeligen zoon 

ligt vergeven, dat hij aan den wensch zijner diepbedroefde moeder […] voldaan heeft.74

71	  De Arke Noachs werd van 1799 tot 1800 uitgegeven te Amsterdam bij Hendrik Gartman. De Arke Noachs werd 

in 1800 door Loots, Helmers en Johnanes Kinker voortgezet als Sem, Cham en Japhet.

72	 Volgens G.W. Vreede – naar wat hij uit zijn directe omgeving hierover had vernomen – maakte Johan Hora Sic-

cama het eerste ontwerp voor De Faam. G.W. Vreede, ‘Levensbericht van Mr. Johan Hora Siccama’, in: Jaarboek 

van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde (Leiden 1855) 3-33, aldaar 10.

73	 Jeronimo de Vries (1777-1853) was griffier van de stad Amsterdam.

74	 Nagelaten gedichten, 2 dln (Haarlem 1825) 5-6. Hij droeg de gedichten op aan zijn moeder: ‘en mag ik eenmaal 
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Onvolkomenheden in de uitgave moest de lezer wijten aan zijn ‘jeugdige onbedreven-

heid, bij deze mijne eerste schreden in de letterkundige loopbaan’. Voor al het goede ging 

de lof uit naar Jeronimo de Vries, zonder wie hij deze uitgave niet had kunnen realiseren. 

Arntzenius sloeg een zeer bescheiden en haast verontschuldigende toon aan bij deze eer-

ste ‘schreden op het schrijverspad’. Toch werd hij datzelfde jaar redacteur van De gekort-

wiekte Faam. 

Het drietal had dus enige ervaring met het schrijven en laten publiceren van (hun) 

werk. En hoewel de redactie zich niet bekendmaakte, werd door de Utrechtse studenten 

‘[…] door niemand betwijfeld dat Numan en zijn uitstekende vriend J. Hora Siccama er 

toe behoorden’.75 En of een eigen blad nu wel of niet passend was, ergens vonden de stu-

denten het helemaal niet erg om per ongeluk gerekend te worden tot de groep die verant-

woordelijk was voor de publicatie van De Faam. Zo beschreef één van de oprichters: ‘ik 

zag er, die het bewonderden; ja eenigen, die in mijne tegenwoordigheid, zich de verden-

king, alsof zij tot ons gezelschap behoorden, lieten aanleunen, en de spotternij der be-

schuldigers slechts flaauw en zediglijk afweerden’.76 

In 1826 promoveerden Arntzenius en Hora Siccama en in 1827 werd De gekortwiekte 

Faam opgeheven omdat men geen nieuwe redacteuren voor het blad kon vinden. Tot 

spijt van de redactie, die bij de eerste verjaardag van De Faam al had laten doorscheme-

ren dat ze hoopte ‘dat ons werk, ook na ons, zou worden voortgezet, en de glans van on-

zen aanleg op onze nakomelingen zou worden overgebragt’.77 Het blad dreef uiteindelijk 

vooral op het enthousiasme van dit drietal. Uiteindelijk verschenen 23 afleveringen van 

ieder één vel (8°). Hora Siccama dacht later met plezier terug aan deze periode blijkens 

één van zijn aantekeningen: ‘Het schrijven der Gekortwiekte Faam, welke toen niet lang 

geleden, aan het vliegen was gebragt, droeg bij, om mij te vervrolijken’.78 Het blad was de 

eerste in een lange rij studentenbladen, al bleef het bestaan van een studentenblad voor-

lopig nog erg ongewis. 

nog uw droef gemis verzoeten, en volgen ‘s vaders spoor als rigtsnoer mijner jeugd, dan leg ik ook dien lof als of-

fer aan uw voeten; want al mijn levensheil dank ik des oudren deugd!’

75	 Philipse, ‘Levensberigt van Mr. Cornelis Star Numan’, 174. Star Numan promoveerde op 27 november 1833 in 

de filosofie en de rechten (magna cum laude). Hij werd in 1834 in Groningen benoemd tot hoogleraar Staatsrecht, 

Volkenrecht, Strafrecht en (later) Staathuishoudkunde – en bleef dat tot aan zijn dood in 1857. Hora Siccama pro-

moveerde in de rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen op 1 november 1826. Hij was achtereenvolgens com-

mies-griffier, substituut-griffier en uiteindelijk griffier bij het hoog militair gerechtshof. Arntzenius promoveerde 

op 14 juni 1826 in de rechten. Hij werd eerst commies-griffier, toen substituut-griffier en uiteindelijk in 1841 advo-

caat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. 

76	 De gekortwiekte Faam 1 (1825) I, 21. 

77	 Ibidem, XII, 182.

78	 Vreede, ‘Levensbericht van Mr. Johan Hora Siccama’, 10. Ook Siccama publiceerde naast De Faam nog in en-

kele andere tijdschriften. Onder meer in Bijdragen tot de kennis der Nederlandsche en vreemde Kolonien en in 

Nederlandse gedachten.
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3 Van rijm tot rubriek
 Het studentenblad zoekt een vorm

De uitgave van een eigen studentenblad kreeg navolging. Te Utrecht, maar ook in Leiden 

en Groningen richtten studenten in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw 

eigen studentenbladen op. Net als De gekortwiekte Faam verschenen deze studentenbla-

den vaak maar kort. Soms bleef een blad enkele jaren bestaan, soms werd het na enkele 

nummers al weer opgeheven. Gebrek aan kopij, het niet kunnen vinden van nieuwe re-

dactieleden of een verlies aan abonnees konden al tot opheffing leiden. Opvallend was 

verder hoe hemelsbreed deze blaadjes van elkaar verschilden. Sommige waren helemaal 

opgezet in rijm en bevatten nauwelijks academienieuws. Andere waren juist gericht op 

verslaggeving van de actualiteit of gaven uitsluitend beschrijvingen van het studentenle-

ven. Het studentenblad was kortom een nieuw medium dat nog leek te zoeken naar een 

vorm. 

Het korte bestaan van deze blaadjes weerhield studenten niet om nieuwe initiatieven 

te ontplooien. Het was duidelijk dat er toch behoefte bestond om in een eigen blad over 

studentenzaken te spreken. Ook al bleef het feit dat studenten die hun eigen belangen 

in een eigen blad wilden behartigen weerstand oproepen. In de jaren dertig en veertig 

van de negentiende eeuw verschenen zo bijna tien verschillende, plaatselijke of lande-

lijke studentenbladen. Ondanks hun korte bestaan en uiteenlopende karakter speelden 

deze bladen wel degelijk een belangrijke rol. Ze publiceerden niet alleen literair werk 

van studenten en nieuws over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het stu-

dentenleven, maar brachten op hun beurt ook weer veranderingen aan in de studen-

tenmaatschappij. De literaire stukken definieerden wie en wat een student was en hoe 

een student zich diende te gedragen. Daarnaast hadden sommige redacties ten doel door 

middel van het blad de eenheid in de plaatselijke studentengemeenschap te versterken. 

Tegelijkertijd versterkten deze blaadjes, door hun landelijke karakter, de natievorming 

onder de studenten. Ze waren met andere woorden een bindmiddel in de plaatselijke en 

landelijke studentenmaatschappij; al slaagde het ene blad beter in die opzet dan het an-

dere. Tegelijkertijd waren deze blaadjes ook van betekenis voor de ontwikkeling van het 

studentenblad an sich. Niet alleen voedden zij de overtuiging van het belang van het be-

staan van een eigen studentenblad. Ook scherpten zij onbewust de ideeën aan over de 

vorm en inhoud en het doel van een studentenblad.
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3.1	 Drie Utrechtse initiatieven

Het duurde enige jaren, maar in 1834 verscheen te Utrecht opnieuw een studentenblad. 

Er verschenen er zelfs drie: Utrechtsche Akademietafereelen, De Faam en de Utrechtsche 

Academische Recensent. Het was de eerste poging tot de uitgave van een studentenblad 

na de opheffing van De gekortwiekte Faam. En het viel nog niet mee om dit studentenblad 

te evenaren. Het eerste blad, Utrechtsche Akademietafereelen, verscheen bij de Utrecht-

se boekverkoper en uitgever Van der Monde. Behalve in Utrecht waren de Tafereelen ook 

verkrijgbaar in Leiden, Groningen en Amsterdam voor tien cent per half vel. Het blad was 

helemaal geschreven in rijm. De schrijver maakte zichzelf in het eerste nummer bekend 

als een broeder, een medestudent, ‘en dus, o Pallas kroost, wilt deze halve bladen, [daar-

om] niet heel en al versmaden’. Misschien dat hij te veel zou uitweiden over onbetekenen-

de zaken en wellicht dat de hooggeleerde wijsgeer z’n hoofd zou schudden over dit blad, 

maar hij wilde met deze verzen slechts het goede voorstaan. In het blad zou hij verhalen 

wat hem ter ore kwam in collegezalen, kerk, koffiehuis en schouwburg. Tot voordeel, zo 

hoopte hij, van zijn medestudenten. Het blad zou – als het aansloeg – op onbepaalde tij-

den verschijnen.1

De schrijver nam de lezer in dit eerste nummer mee naar koffiehuis Klanck, waar in 

een bovenkamer de Utrechtse studentensociëteit, Placet Hic Requiescere Musis (Hier be-

haagt het de Muzen te vertoeven) was gevestigd. Daar schaarden de studenten zich rond 

het biljart of de leestafel. Het bezoek aan de sociëteit werd om drie uur afgesloten (de stu-

denten gingen eten) en daarmee eindigde ook het eerste nummer van de Tafereelen.2 In 

het volgende nummer bleek uit een samenspraak tussen de uitgever, de auteur en een 

amicus dat in de Tafereelen ook (wan)toestanden in de Utrechtse academiestad aan de 

orde zouden moeten komen. Het succes van De gekortwiekte Faam had volgens de uitge-

ver alles te maken met haar kritische houding. Daarom moest de schrijver van de Taferee-

len zich vooral niet inhouden: ‘ “Zeg vrij”, dat Mr. A. niets van de wet verstaat; Dat Doctor 

B. het gild der bidders leven laat; Dat C. een wetenschap aan andren wil doceeren, Die hij 

bij ’t onderwijs vooraf nog zelf moet leeren’.3 De schrijver wilde met zijn realistische, maar 

ook humoristische verzen studenten en anderen de ogen openen voor bepaalde gewoon-

ten en gebruiken in het Utrechtse academieleven. Veel gelegenheid kreeg hij hier echter 

niet voor. Zijn pogingen strandden al na vier nummers. In de laatste aflevering verklaarde 

de auteur dat hij zich gehinderd voelde door de komst van andere ‘kunstgenooten’. Zoals 

bijvoorbeeld de nieuwe Faam, die volgens de schrijver maar wat honingzoete en vlijende 

woorden rondbazuinde, zonder werkelijk iets toe te voegen.4 Hoe dan ook, de schrijver 

nam na dit vierde nummer afscheid van zijn lezers.

1	 Utrechtsche Akademietafereelen 1 (1834) I, 3.

2	 Ibidem, I, 6.

3	 Ibidem, II, 5.

4	 Ibidem, IV, 5-6.
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Het was vooral de schertsende, voor sommigen misschien spottende toon van de Taferee-

len die kritiek uitlokte. De Vaderlandsche letteroefeningen – op dat moment nog het domi-

nerende algemeen cultureel tijdschrift – publiceerde een negatieve recensie van het eer-

ste nummer van de Tafereelen. Dat had alles te maken met een ironische verwijzing in de 

eerste aflevering van de Tafereelen naar de Letteroefeningen (die ook op de leestafel op de 

Utrechtse studentensociëteit lagen), namelijk als ‘stuk van smaak’.5 De recensent noemde 

de Tafereelen ‘een gewrocht uit verkeerde beginselen gesproten’. De schrijver was volgens 

hem duidelijk een onervaren iemand, die veroordeelde zonder te onderzoeken. Het was 

volgens de recensent allemaal te wijten aan een verkeerde opvoeding van de jongelui: 

Wie zal ontkennen, dat de verlichte opvoeding, die den jongen lieden van onzen tijd te 

beurt valt, van hare ongunstige zijde beschouwd, dit nadeel met zich brengt, dat menig-

een, die zich eene slechts oppervlakkige kennis heeft eigen gemaakt, uit de hoogte over 

alles zijn oordeel velt? Dit oordeel, in meer dan één opzigt gebrekkig, is dáárin vooral te 

misprijzen, dat het reeds hekelend veroordeelt, waar het nog onderzoeken moest.6

De recensent beschuldigde de schrijver bovendien van broodschrijverij omdat hij in het 

eerste nummer direct zijn waar had uitgevent door te vermelden dat het blad te koop was 

bij Van der Monde voor tien centen.7 

Het was kortom een vernietigend oordeel dat in de Letteroefeningen over de Tafereelen 

verscheen. Al merkte de recensent op dat sommigen het blad wel beviel. Kennelijk was de 

gedachte dat het jonge studenten niet paste om te hekelen, laat staan daarover te schrij-

ven, nog springlevend. Overigens werd over het algemeen het uiten van kritiek op ge-

zagsdragers als niet passend ervaren, zoals Aerts benadrukt in De Letterheren. De Neder-

landse gemeenschap was – vooral na de opstand in de Zuidelijke Nederlanden – een in 

zichzelf gekeerde gemeenschap, gericht op behoud van eenheid. Al veranderde er wel wat 

in de jaren dertig. De Letteroefeningen vertegenwoordigden een manier van denken die 

in de in 1837 opgerichte nieuwe vaderlandse letteroefeningen, De Gids, als achterhaald 

zou worden bestempeld.8 Hier botsten kortom twee verschillende opvattingen over het 

wel of niet aannemen van een kritische houding. Voor een veelal oudere generatie – die 

nog herinneringen had aan de Bataafse revolutie en de Franse bezetting – vormde open-

lijke kritiek een gevaar voor de eenheid en harmonie. Voor de jongere generatie studenten 

was een kritische houding – een zakelijke benadering – en een principiële discussie juist 

noodzakelijk om tot nieuwe, diepere inzichten te komen en vooruitgang te bewerkstel-

ligen.9 Voor de schrijver van de Tafereelen veranderde dat niet veel; zijn plan mislukte. Of 

misschien had hij er gewoon genoeg van.

5	 Vaderlandsche letteroefeningen 129 (1834) 296. 

6	 Ibidem, 292.

7	 Ibidem, 294.

8	 Aerts, De Letterheren, 25-27, 35. Zie ook: Van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. 

9	 Zie over deze omslag in het (wetenschappelijk) denken: Van Berkel, De stem van de wetenschap, deel I, 278-

282. 
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Inderdaad was er inmiddels te Utrecht nog een studentenblad verschenen. In de stad 

aangeplakte biljetten maakten de komst van het nieuwe blad bekend. Het prospectus van 

De Faam. Archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche Hoogeschool was 

verkrijgbaar bij de Utrechtse uitgever J.C. Vermijne. Het prospectus kostte twintig cent en 

was (om te provoceren?) in het Frans opgesteld.10 De nieuwe Faam zou op onbepaalde 

tijd verschijnen en de prijs zou per keer verschillen, maar zo laag mogelijk worden ge-

steld. De afleveringen moesten worden afgehaald en betaald in de boekhandel. Intekena-

ren kregen iedere aflevering overigens voorafgaand aan de officiële publicatie. Na afloop 

van iedere jaargang zouden de afleveringen bijeengebonden worden als boek, voorzien 

van een titel en inhoudsopgave.11

De redactie wilde in dit nieuwe studentenblad plaats bieden aan scherpe kritieken, sa-

tire en proza, maar ook aan vrolijke ironische stukken. Daarbij dacht ze bijvoorbeeld aan 

een handleiding bij de ‘Kaart van het Stichtse Academie-Land’ (gelegen naast het land 

der Philisters in al z’n verscheidenheid).12 Deze kaart was als bijlage verschenen in de 

Utrechtsche studentenalmanak voor het jaar 1834 en verbeeldde het Utrechtse studenten-

leven.13 De aankondiging van de handleiding zal de studenten zeker nieuwsgierig heb-

ben gemaakt. Uit het eerste nummer van De Faam dat op 9 april 1834 verscheen, bleek 

overigens dat niemand geloof had gehecht aan de aankondiging van het nieuwe studen-

tenblad: ‘noch het Favete Linguis op het roode papier, zoo deftig aangeslagen aan iederen 

hoek der Stad, noch het noodwendig Berigt van Inteekening hebt gy kunnen gelooven, 

maar hieldt het alles te zamen voor een lossen grap en edelen bluf’.14 Dat de lezer ‘een 

brommend fransch Prospectus’ niet vertrouwde, kon de redactie wel begrijpen, maar bo-

ven aan de biljetten had toch echt het Sol Justitiae Illustra Nos (de wapenspreuk van de 

Utrechtse universiteit) geprijkt.15 Hoe dan ook, de lezer kon nu met eigen ogen zien dat 

De Faam toch echt herrezen was. 

In het eerste nummer hield de Faam – het verhaal werd opnieuw verteld vanuit het 

perspectief van de vogel zelf – een heel lange ‘voorafspraak’. Hierin besteedde ze uitge-

breid aandacht aan het hoe en waarom van de opheffing van De gekortwiekte Faam. Wat 

10	  Zij was in het Frans opgesteld: ‘afin que tous ceux, qui nés à Utrecht et domiciliés à Utrecht, ont abandonné 

l’usage de la Langue maternelle, idiôme peut-être trop barbare, puissent d’autant mieux comprendre le plan 

l’ouvrage annoncé’, De Faam. Archief voor de in- en uitwendige geschiedenis der Utrechtsche hoogeschool 1 (1834) 

Prospectus.

11	  De Faam 1 (1834) Prospectus.

12	  Ibidem.

13	  De kaart was vervaardigd door de Utrechtse student W.C.M. (Willem) de Jonge van Ellemeet (1811-1888). In 

1833 bezocht hij tijdens een excursie van de Utrechtse hoogleraar Natuurkunde, G. Moll de universiteit te Oxford. 

Daar raakte hij geïnspireerd door een kaart van het leven aan de universiteit van Oxford (in 1832 was van deze on-

der studenten populaire ‘Oxford in Epitome’ een herdruk verschenen). Hij maakte vervolgens zelf – met behulp 

van een medestudent – een kaart van het Utrechtse academieleven: Kaart van het Stichtsche Akademie-Land. 

Franz Reitinger, ‘Kleine studentengeografie’, Caert-Thresoor 23 (2004) nr. 4, 95-102, aldaar 98. Dit artikel geeft een 

uitgebreide beschrijving van de Kaart van het Stichtsche Akademie-Land. Evenals Bos, ‘ “Dienaren des Woords” ’, 

157-158. De handleiding werd uiteindelijk tot teleurstelling van de studenten niet in De Faam gepubliceerd. 

14	  De Faam 1 (1834) I, 2.

15	  Ibidem, I, 13.
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er sindsdien allemaal was voorgevallen in de academiestad. Zelfs de Tiendaagse Veld-

tocht in 1830 kwam uitgebreid ter sprake. En passant verwees ze in deze voorafspraak ook 

naar haar kwaadsprekende zuster, die even oud was als zij ‘doch, van een’ kwaadspreken-

den aard, strooit zij, waar zij maar kan, leugen en laster’.16 Was dit misschien een verwij-

zing naar de Tafereelen? De redactie van De Faam wilde kennelijk een andere toon aan 

slaan. De voorafspraak eindigde met een opsomming van de recente bloei van de acade-

miestad, die zich op verschillende niveaus manifesteerde. De hoogleraren en studenten 

verheugden zich bovendien op het naderende tweede eeuwfeest van de academie. Er wa-

ren kortom genoeg redenen voor De Faam om weer in druk te verschijnen. Daar kwam 

bij dat er altijd nog werd gesproken over De gekortwiekte Faam: ‘en menig warm gesprek, 

over mij en mijn vroeger blad, bij hetwelk ik tegenwoordig was, deed telkens den lust bij 

mij ontwaken, om, na een zesjarig zwijgen, mij op nieuw te doen hooren’.17 

Ditmaal wilde de Faam haar vrienden overigens niet ‘dicteren’, omdat dat volgens haar 

de reden was geweest dat De gekortwiekte Faam niet was voortgezet: 

ja, riep ik uit, daar ligt de knoop! Dat is toch eigenlijk eene averregtsche zaak, aan Studen-

ten te dicteren! – in den ouden tijd, ja! Toen werden zij wel onder de Clerici geteld, maar 

thans zijn zij toch geene Klercken of Stenographen. Zelf werkzaam willen zij wezen, en 

zelfstandig moeten zij worden.18

De Faam wilde ook een groter getal vrienden kiezen dan voorheen – ‘allen, wakkere zo-

nen der Alma Mater Trajectina’ – die ieder naar zijn aard en aanleg het nieuws mochten 

publiceren. De Faam moest kortom niet het blad van enkele, maar van alle Utrechtse stu-

denten worden. In het tweede nummer volgde een expliciete oproep aan alle studenten 

om bijdragen in te zenden.19

De Utrechtse academische gemeenschap reageerde instemmend op de terugkeer van 

De Faam. Eén van de hoogleraren reageerde zelfs positief. Van tegenstand leek ditmaal 

geen sprake: ‘heeft niet reeds één van [de hoogleraren], voor eene schaar van toehoorders, 

de plegtige verklaring afgelegd, van onze Inrigting geenszins te zullen tegenwerken?’20 De 

redactie meende dat de algemene goedkeuring een duidelijk bewijs was van de behoef-

te aan ‘een Archief voor hare in- en uitwendige Geschiedenis’.21 Om de nieuwe Faam een 

goede basis te geven en zo ook haar voortbestaan te waarborgen, had de redactie een plan 

ontworpen. Het omvatte verschillende rubrieken, waaronder novellistiek, de historia in-

terna, de critica academica, de musea academicae, de fata academica en de vox humana. 

Met deze laatste rubriek – waarin alle ‘oordeelvellingen […], welke over de Faam in ’t alge-

meen, en onder de daarin voorkomende stukken in ’t bijzonder’ zouden worden opgeno-

men – greep de redactie terug naar De gekortwiekte Faam, die ook lijstjes met haar ter ore 

16	  Ibidem, I, 15.

17	  Ibidem, I, 31.

18	  Ibidem, I, 32.

19	  Ibidem, II, 48. 

20	 Ibidem, II, 36.

21	  Ibidem.
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gekomen opmerkingen publiceerde. Ten slotte maakte de redactie bekend dat van tijd tot 

tijd, als de inkomsten het toelieten, speciaal voor het blad vervaardigde gelithografeerde 

kunstplaten zouden worden bijgevoegd. Afbeeldingen van collegekamers of andere tref-

fende gezichten, in kleur of ongekleurd, houtsneden of koper- of staalgravures.22 

De verwachtingen zullen hooggespannen zijn geweest na de presentatie van deze zeer 

uitgebreide plannen van de redactie. Uiteindelijk kwam er niets van terecht. Ook dit blad 

verscheen slechts vier keer. De redactie had weliswaar kopij ontvangen, maar ze publi-

ceerde in het derde nummer alleen een brief, die de redactie was toegestuurd om haar te 

waarschuwen voor een groot gevaar: het was de schrijver ter ore gekomen dat sommigen 

het hadden toegelegd op de ondergang van het blad. Er waren zelfs plannen om een ge-

heel nieuwe Faam op te richten, 

die […] den glans van uwe Faam spoedig moet verduisteren, en geheel uwe uit- en in-

wendige Geschiedenis der Utrechtsche Hoogeschool zal wegblazen, gelijk de fransche 

wind van uw Noodwendig Prospectus de Akademietafereelen wegblies weleer.23

Inderdaad verscheen nog slechts één nummer van De Faam met een beschrijving van de 

viering in 1834 van de dies natalis van de Utrechtse academie. 

De positieve ontvangst, die De Faam in haar blad voorwendde, was niet onverdeeld. 

Dat bleek onder meer uit de oprichting van het derde nieuwe blad, de Utrechtsche Aca-

demische Recensent. Evenals De Faam verscheen ook dit blaadje bij boekhandelaar Ver-

mijne. Het blad was voornamelijk opgericht om De Faam te kritiseren. Hoewel ook an-

dere academische bladen bij verschijnen zouden worden gerecenseerd. Het tweede 

deel van het blad reserveerde de redactie voor mengelingen over gebeurtenissen in de 

academiestad. Het blad zou verschijnen na iedere nieuwe aflevering van ‘Mevrouw de 

Faam’.24 De kritiek van de Recensent richtte zich vooral op de hoge prijs van De Faam. 

Zelfs bij intekening kostte De Faam nog 22 ½ cent. Terwijl studenten tot nu toe nooit 

meer dan 12 ½ of 15 cent per vel hadden betaald. Wilde De Faam misschien opzettelijk 

een drempel opwerpen om slechts een bepaald lezerspubliek te bereiken of ging het hier 

om broodschrijverij?25 

De namen van de redacteuren van de Recensent zijn niet bekend. Maar waarschijnlijk 

werd het blad opgericht door enkele studenten theologie. Dat valt af te leiden uit een ar-

tikel waarin de redactie de beschuldiging aan het adres van de theologanten weerlegt dat 

zij in de academiestad kaartjes hadden uitgedeeld waarop het rooms-katholicisme bela-

chelijk werd gemaakt. De redactie meende ‘uit naam van alle Theologanten te mogen be-

tuigen, dat zij geen deel hebben aan zulke laffe en domme aardigheden’.26 Als inderdaad 

theologanten in de redactie zaten, zou dat ook verklaren waarom de Recensent zo afgaf 

22	 Ibidem, II.

23	 Ibidem, III, 52.

24	 Utrechtsche Academische Recensent 1 (1834) I, 5-7.

25	 Ibidem, I, 8-11.

26	 Ibidem, I, 18-19.
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Afb. 3 De ‘Kaart van het Stichtsche Akademie-Land’ verscheen in de Utrechtse studentenalmanak 

voor 1834. De kaart was vervaardigd door de Utrechtse student W.C.M. de Jonge van Ellemeet (1811-

1888) en verbeeldt het academisch landschap. Uit: Van Vredenburch, Schets van eene geschiedenis, 192.
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op de hoge prijs van De Faam. Rond 1830 studeerde te Utrecht meer dan de helft van de 

studenten theologie. Zij vormden een aparte groep in de Utrechtse studentenmaatschap-

pij – met een eigen senaat, het Senatus Theologorum. Het merendeel van deze studen-

ten kwam uit bescheiden milieus.27 Misschien zetten zij zich daarom wel af tegen het in 

hun ogen te dure studentenblad en richtten zij een eigen studentenblad op. Zowel Van 

Vredenburch als Bierens de Haan benadrukken in hun geschiedenis van het Utrechtse 

studentenleven dat de Senatus Theologorum en de Senatus Veteranorum (de in 1814 op-

gerichte senaat die de andere faculteiten vertegenwoordigde) op goede voet met elkaar 

stonden.28 Inderdaad was in 1833 op initiatief van beide senaten het Collegium Praesi-

dium opgericht waarin alle faculteiten zitting hadden en die met de rectoren van de se-

naten bij officiële gebeurtenissen alle studenten vertegenwoordigde, maar dat nam niet 

weg dat beide senaten los van elkaar bleven voortbestaan. De geschiedenis van deze el-

kaar bestrijdende Utrechtse blaadjes laat zien dat de onderlinge verhoudingen misschien 

toch wat gecompliceerder lagen. 

Wat deze studenten waarschijnlijk niet hebben vermoed, was dat ook De Faam werd 

uitgegeven door een student theologie. Volgens overlevering was de Utrechtse student 

M.D. de Bruyn redacteur van het blad. De Bruyn was in 1826, na het afleggen van het ad-

missie-examen, theologie gaan studeren in Utrecht (waarschijnlijk als bursaal). Hij stu-

deerde ijverig en legde de meeste examens ‘summa cum laude’ af. Toch haperde zijn stu-

die omdat hij vanwege de plotselinge dood van zijn vader in 1828 voor een deel in het 

onderhoud van het ouderlijk gezin, dat na het overlijden van de vader naar Utrecht was 

verhuisd, moest voorzien. De Bruyn zou pas in 1837 zijn kandidaats halen. Hij voorzag in 

zijn levensonderhoud als repetitor en zou na 1837 privaat-docent in Utrecht blijven om-

dat hij ‘zichzelf het verheven ambt van predikant onwaardig achtte’.29 De Bruyn was dus 

ook student in Utrecht toen in de jaren twintig De gekortwiekte Faam verscheen. Dat ver-

klaart de terugblik in het eerste nummer van De Faam waarin iemand spreekt die van al 

die tussenliggende jaren getuige lijkt te zijn geweest. Maar waarom zal De Bruyn een blad 

hebben opgericht? Zal er toch enige waarheid hebben gelegen in de beschuldiging van 

broodschrijverij? De beloofde maar overigens niet in De Faam gepubliceerde handlei-

ding bij de ‘Kaart van het Stichtsche Akademie-Land’ sloot in ieder geval aan bij zijn liefde 

voor kaarten. Hijzelf zou in 1844 een kaart maken van Palestina, een beroemd geworden 

kaart, waarmee hij ook in het buitenland naam maakte.30 Met de opheffing van De Faam 

verscheen ook de Recensent niet meer. Daarmee kwam de geschiedenis van deze drie 

Utrechtse studentenbladen ten einde. 

 

27	 Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel’, 81.

28	 Van Vredenburch, Schets van eene geschiedenis, 124; Bierens de Haan, Het Utrechtsch studentenleven. 1636-

1936, 101.

29	 J.H. Scholten, ‘Levensbericht van Marinus Didericus de Bruyn’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Neder-

landse Letterkunde (Leiden 1882) 67-88, aldaar 68-70, 73-74; ‘M.D. de Bruijn. 1809-1881. Ter gedachtenis’, in: Cd. 

Busken Huet, Litterarische fantasien en kritieken, deel 18 (Haarlem z.j.) 175-178, aldaar 177. 

30	 Scholten, ‘Levensbericht van Marinus Didericus de Bruyn’, 77-81. 
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Minerva. Tijdschrift voor studenten (1835-1836)

De drie Utrechtse blaadjes waren vooral gericht op de Utrechtse studentengemeenschap. 

Het blad dat een jaar later door enkele Leidse en Amsterdamse studenten werd opgericht, 

had een volstrekt ander karakter: het was een landelijk studentenblad en bevatte vooral 

academienieuws. Op 22 september 1835 verscheen te Amsterdam bij uitgeverij R. Croe-

ze Minerva: tijdschrift voor studenten. Akademische berigten en boekbeschouwing. Het 

blad verscheen iedere twee weken en de nummers hadden een omvang van tenminste 

één vel, maar de meeste nummers omvatten meer dan zestien pagina’s. Het blad bevatte 

vier rubrieken: ‘Akademienieuws’ (betreffende de drie rijksuniversiteiten en de athenea 

te Amsterdam, Franeker en Deventer), ‘Buitenlandsche Akademieberigten’, ‘Akademische 

Boekbeschouwing’ en ‘Mengelwerk’. 

Ieder nummer bevatte een zeer uitgebreid overzicht van ‘Akademienieuws’: de series 

lectionum, prijsvragen, overlijdensberichten, benoemingen, eredoctoraten, leerredenen, 

kanselredenen, aantallen studenten, bevorderde proponenten, promoties, te verdedi-

gen theses, beschrijvingen van eeuwfeesten, maar ook beschrijvingen van de inrichting 

van de verschillende universiteiten en de athenea te Franeker en Deventer. Ook de ru-

briek ‘Buitenlandsche Akademieberigten’ bevatte nieuws van verschillende aard. In de 

negen maanden dat het blad verscheen, werd uit bijna zestig verschillende universiteits-

steden nieuws gepubliceerd. De rubriek ‘Akademische Boekbeschouwing’ bevatte recen-

sies van wetenschappelijk werk, maar ook besprekingen van de studentenalmanakken. 

Om de kwaliteit van het blad te waarborgen, werden deze recensies in principe geschre-

ven door pas gepromoveerden: ‘alle beoordelingen van commentatiën, dissertatiën en 

specimina zijn, op verzoek der redactie, door kortelings gepromoveerden vervaardigd’.31 

Het was voor studenten wel mogelijk om mee te werken aan deze rubriek, maar daar was 

wel een voorwaarde aan verbonden: een student diende een recensie te ondertekenen 

met zijn volledige naam. Voor alle overige bijdragen – bijvoorbeeld voor de rubriek ‘Men-

gelwerk’ – gold dat de student zijn naam bij de redactie bekend moest maken, waarbij 

hij kon aangeven of hij zijn publicatie bij plaatsing wilde onderteken met zijn volledige 

naam of slechts met zijn initialen.32 

Het initiatief werd op prijs gesteld. Dat valt af te leiden uit de bewaard gebleven inte-

kenlijst van Minerva (in de gebonden jaargangen voorin opgenomen). Vaak wordt in tijd-

schriften alleen vermeld bij welke boekverkopers het blad verkrijgbaar was en dat zegt 

wel iets, maar niet alles over wie het uiteindelijk lazen. De intekenlijst was een door uitge-

vers gebruikt middel om een boek of tijdschrift bij het publiek aan te prijzen. Ze stuurden 

de intekenlijsten naar de plaatselijke boekverkopers waar men zaken mee deed. De boek-

handelaren op hun beurt namen de lijsten mee naar hun klanten of ze hingen de lijsten in 

de winkel. Het was voor boekhandelaren en particulieren interessant om op een boek in 

te tekenen omdat er vaak gunstige voorwaarden aan waren verbonden zoals kortingen of 

31	  Minerva. Tijdschrift voor studenten 1 (1835-1836) 22 september 1835, 11. 

32	 Ibidem. 
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premienummers. Vaak zijn deze lijsten bewaard gebleven (soms werden ze opgenomen 

in het betreffende boek of tijdschrift), maar vaak ook niet.33 

Bij het langsgaan van de namen op de bewaarde intekenlijst van Minerva ontstaat een 

beeld van degenen die geïnteresseerd waren in dit nieuwe, landelijke studentenblad. 

Meer dan de helft van de intekenaren was student: 130 van de 215. Studenten te Leiden, 

Utrecht en Amsterdam, maar ook enkele studenten te Groningen (11), Deventer (8) en 

Franeker (5) abonneerden zich op het blad. Daarnaast was Minerva ook verkrijgbaar bij 

verschillende boekhandelaren (in totaal 36). Andere intekenaren waren onder meer ad-

vocaten, notarissen en dokters (oud-studenten), maar ook hoogleraren (waaronder Van 

Swinderen te Groningen), enkele curatoren en enige rectoren van Latijnse scholen.34 Ten 

slotte werd het blad ter lezing gelegd op verschillende sociëteiten en leesgezelschappen. 

Naast degenen die hadden ingetekend op het blad, zullen er ook nog andere lezers zijn 

geweest, die het blad bij de boekhandelaar kochten. 

 Welke studenten in de redactie van Minerva zaten, werd niet in het blad zelf vermeld. 

In de catalogus van het veel later te Leiden verschenen studentenblad Minerva (dat blad 

had ook een bibliotheek) werd bij Minerva. Tijdschrift voor studenten vermeld dat ze het 

‘eerste interacademiale orgaan’ was met alleen al te Leiden 12 medewerkers, waaronder 

N. Beets en J. Kneppelhout.35 Het blad had dus ook in de andere academiesteden mede-

werkers (de Groningse student en latere Leidse hoogleraar rechten J. de Wal leverde bij-

voorbeeld ook kopij aan het blad).36 Gezien de hoeveelheid tweewekelijkse academische 

berichten, maar ook de bijdragen van elders en de bespreking van elkaars studentenal-

manakken was dat ook wel nodig. In Naamloze geschriften van J.I. van Doorninck wor-

den de studenten A.H. Broens en C.C.E. d’Engelbronner genoemd als redacteuren.37 Zij 

waren beiden begonnen als student aan het Athenaeum te Amsterdam. D’Engelbronner 

studeerde na 1834 verder te Leiden, waar hij in 1839 promoveerde. In ieder geval Broens 

publiceerde onder zijn eigen naam verschillende bijdragen in Minerva. 

Een deel van deze studenten had al eerder met elkaar samengewerkt. Zij vormden sa-

men een literaire club, waartoe Kneppelhout en Beets, maar ook enkele andere Leidse 

studenten zoals G. Gewin, J.P. Hasebroek en L.R. Beijnen behoorden. Ook de Amsterdam-

se student R.C. Bakhuizen van den Brink bezocht de literaire bijeenkomsten van dit club-

je, waar ze spraken over elkaars werk en dat van groten als Byron, Hugo, Bilderdijk en Da 

Costa.38 Een aantal van hen publiceerde in het orgaan van de Maatschappij van Welda-

33	 Van der Laan, Het Groninger boekbedrijf, 225.

34	 De andere hoogleraren, naast Van Swinderen, waren: J. Nieuwenhuis, W.A. van Hengel, J. de Gelder (te Lei-

den), N.C. de Fremery, H. Bouman (te Utrecht) en W.A. Enschedé (te Franeker).

35	 Catalogus der bibliotheek van het Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad Minerva, 2. 

36	 ‘Iets over de muzijk bij de Grieken’, Minerva 1(1835-1836) 88-92; 101-106. De Wal studeerde letteren en wijsbe-

geerte in Groningen. Hij won tweemaal een academische prijsvraag. Van Berkel noemt hem in Universiteit van 

het Noorden in één adem met zijn studievriend L.S.P. Meyboom. Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 

667-678. Ook Meyboom staat vermeld in de intekenlijst. 

37	 Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaam-

sche letteren, deel 2, 381. 

38	 Aerts, De Letterheren, 43-47.
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digheid, De Vriend des Vaderlands, onder redactie van P.O. van der Chijs (directeur van 

het penningkabinet te Leiden).39 Toen Van der Chijs moeilijkheden kreeg met de uitgever 

besloten de jongeren een eigen tijdschrift op te richten: De Muzen. Aan dit blad werkten 

Bakhuizen van den Brink, Beets en E.J. Potgieter mee. Van De Muzen verschenen uitein-

delijk maar een paar nummers, maar het vormde wel de opmaat naar de oprichting van 

De Gids in 1837 onder leiding van E.J. Potgieter.40 De studenten die het interacademiale 

studentenblad Minerva oprichtten hadden dus al enige ervaring met publiceren. Hun 

literaire bijdragen kregen nu een plaats in de rubriek ‘Mengelwerk’. Zo gezien past ook 

dit blad in de geestelijke beweging die leidde tot de oprichting van De Gids. Het blad was 

een succes en toch verscheen in juni 1836 al weer het laatste nummer. Hierin werd ove-

rigens niet gerefereerd aan de naderende opheffing. Na de zomervakantie verscheen het 

gewoon niet meer. 

3.3	 Gedenkschriften van eenen student (1838-1841)

Enkele jaren later, in 1838, nam opnieuw een Utrechtse student het initiatief tot de op-

richting van een studentenblad. Gedenkschriften van eenen student verscheen bij uitge-

verij C. van der Post te Utrecht. Het blad zou op onbepaalde tijd verschijnen, namelijk 

wanneer de schrijver lust voelde om iets te schrijven. De oprichter wist kennelijk nog niet 

precies hoe het plan zou uitpakken: ‘misschien zult gij zeggen, is dit weder een nieuwe ti-

tel voor zulk een dito ding, als de Faam, Academische Tafereelen of Recensent der Faam, 

door de een of anderen broodschrijver geschreven’.41 De schrijver wilde allereerst bena-

drukken dat hij geen broodschrijver was, maar gewoon een student die hoopte de lezer 

wat aangename stukjes te kunnen bieden. Hij had zich voor deze gedenkschriften laten 

inspireren door de Gedenkschriften van Frans Floriszoon van Arkel, die volgens hem wel 

geestig en aardig waren.42 Verder moest de lezer vooral niet te veel originaliteit van een 

student verwachten: 

wij kunnen, wij mogen zelfs zoo origineel niet zijn. Weet gij wel waarvoor uw Promotor 

bij het drukken van uwe dissertatie zorgen moet? Ne quid religioni, moribus aut civitati 

obstet. Dat wil zeggen, dat gij uwe eigene gevoelens en uitlegging niet moogt laten af-

drukken, maar wel die van uwe Promotor.43 

De schrijver maakte zijn naam niet bekend, die deed er immers niet toe.

39	 Van der Chijs richtte in 1830 het Academisch tijdschrift voor het koninkrijk der Nederlanden op. Een tijdschrift 

geheel gericht op het hoger onderwijs en bedoeld als naslagwerk voor studenten. Er verschenen uiteindelijk twee 

nummers van het kwartaalblad.

40	 Aerts, De Letterheren, 43-47.

41	  Gedenkschriften van eenen Student 1 (1838) I, 7.

42	 Namelijk: M.C. van Hall, Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel (Amsterdam 1832).

43	 Gedenkschriften van eenen Student 1 (1838) I, 8.
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Uiteindelijk verschenen van de Gedenkschriften van 1838 tot 1841 15 afleveringen in oc-

tavoformaat variërend in omvang van één tot drie vel. Het blad verscheen onregelmatig 

en met een veel lagere frequentie dan het Leidse Minerva. De nadruk lag in de Gedenk-

schriften ook niet op academienieuws. De redactie had zelfs besloten die achterwege te 

laten: ‘daar de leuterpapieren, met name de Utrechtsche courant, het Handelsblad en de 

Avondbode, zich beijveren, om het eerst de promotien aan de verschillende Akademien 

op te geven, zoo zullen wij dit in het vervolg nalaten’.44 De schrijver stelde in de Gedenk-

schriften belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in het studentenleven centraal. 

De afleveringen bevatten kortom wijdlopige betogen waarin van alles de revue passeer-

de. De schrijver verontschuldigde zich natuurlijk van te voren voor zijn manier van schrij-

ven, maar zijn medestudenten moesten hem maar niet te hard vallen: 

het is tegenwoordig nu toch eenmaal de gewoonte, om jeugdige schrijvers, dichters of 

zoo iets niet geheel te verstikken, maar om hunne fouten aan te wijzen […] en dan toch 

aan te moedigen.45

Het was overigens niet de bedoeling van de schrijver om de Gedenkschriften te beperken 

tot Utrecht. Al in het eerste nummer verhaalde hij uitvoerig hoe hij eens in een diligence 

had gereisd met een gemêleerd gezelschap, waaronder toevallig ook een student. Die stu-

dent en hij hadden, zonder elkaar te kennen, direct een geanimeerd gesprek gevoerd, zo 

kenmerkend voor de ‘lossen omgang’ van studenten. Het moest de lezers overtuigen van 

de band tussen studenten:

Uit dit eenvoudige verhaal van het gebeurde op den postwagen, ziet gij, mijne Vrienden! 

dat de studentengeest zoowel hier, als te Leiden, te Groningen enz. dezelfde is; dat één 

band Studenten van verschillende Academien verbindt, dat het studentenleven ons tot 

broeders maakt.46 

Die band tussen studenten kon nog versterkt worden wanneer studenten aan de verschil-

lende academies zouden meewerken aan dit blad. Hij riep daarom ook zijn medestuden-

ten aan de Leidse en Groningse academie op om bijdragen in te zenden ‘waardoor de fata 

der Hoogeschoolen aan elk derzelve zouden kunnen bekend worden […] en wij misschien 

onze Gedenkschriften tot een Akademisch tijdschrift kunnen verhoogen’.47 Een voor-

waarde was dat de auteur student was. Verder was het ook mogelijk om stukken anoniem 

te publiceren. De schrijver raadde de studenten aan in dat geval een papiertje met een 

spreuk of iets dergelijks in te leveren bij het betreffende stuk, dan konden de inzenders bij 

het niet plaatsen van de bijdrage op vertoon van de spreuk hun kopij terugkrijgen.48 Inder-

daad volgde kopij uit andere academiesteden. Vooral Groningse studenten toonden veel 

belangstelling voor het blad. Vanaf 1840 werden de Gedenkschriften niet meer alleen in 

44	 Gedenkschriften 2 (1839) V, 131.

45	 Gedenkschriften 1 (1838) II, 54, 63.

46	 Ibidem, I, 28. 

47	 Ibidem, II, 87.

48	 Ibidem, II, 87.
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Utrecht, maar ook in Groningen uitgegeven, bij J.B. Wolters aan de Grote Markt.49 Het blad 

versterkte met andere woorden de onderlinge band tussen de studenten in Nederland.

De schrijver bleef trouwens ook zijn Utrechtse medestudenten aansporen om bijdra-

gen in te zenden. Waarschijnlijk viel de medewerking tegen. In de nieuwjaarsgroet die 

de redactie haar medestudenten bracht aan het begin van het jaar 1839 benadrukte ze 

nogmaals dat wanneer medewerking achterwege zou blijven het blad niet kon worden 

gehandhaafd. De studenten hoefden niet te vragen naar het nut van dit blad. Dat was 

evident. De Gedenkschriften wilden het orgaan zijn van het studentencorps dat zo vaak 

werd belasterd, onschuldig veroordeeld, tegengewerkt en onderdrukt. Daarom was het 

ook van het grootste belang dat het een goed tijdschrift zou zijn. En omdat vol te kunnen 

houden was het van het grootste belang dat alle studenten aan het blad zouden meewer-

ken. Er waren immers genoeg zaken waarover de studenten zich druk maakten en waar-

over niet alleen genoeg te zeggen, maar ook genoeg te schrijven viel. De redactie hoop-

te dat haar medestudenten ook tot dat inzicht zouden komen: ‘misschien eenmaal, wij 

hoopen het, zal de sluimering door het ontwaken gevolgd worden’.50 

Wie de verschillende nummers van de Gedenkschriften doorneemt, ontdekt al gauw dat 

de redactie inderdaad het ontgroenen, de sociëteit en studentikositeit voorstond. Het 

groen zijn en ook het groenen plagen was voor de schrijver weliswaar al jaren geleden, 

maar hij wilde erg graag benadrukken dat het heel nuttig voor hem was geweest. Het had 

hem student gemaakt:

Ik was Student, ik mogt dus alles doen, ik rekende mij boven allen verheven, ik liep in 

eene regte lijn langs de straat, week voor niemand, zag met eenen trotschen blik op de 

Philistijnen neder, en ik ontweek hun ontmoeten. Ik gevoelde de waarde van den Studen-

tenstand, ik spotte met verhevene betrekkingen, rang, stand, adeldom enz. kortom ik was 

regt Studentikoos.51

In de schouwburg had hij bij de vaderlandse stukken menigmaal met de anderen het 

‘Wien Neerlands bloed’ aangeheven.52 En de groentijd had hem bovendien twee ware 

academievrienden opgeleverd. De student moest één zijn met zijn medestudenten en 

zich afzonderen van de overige burgers. En daartoe was de groentijd onontbeerlijk. Na-

tuurlijk hadden aanstaande groenen wel enige aanwijzingen nodig, maar daarvoor ver-

wees hij naar de groenlessen in De gekortwiekte Faam.53

49	 Boekhandel Wolters was een paar jaar eerder in 1836 opgericht en onderhield goede contacten met studen-

ten. Wolters werd in 1872 – na de dood van academiedrukker J. Oomkens – academiedrukker. Ter Laan, Het Gro-

ninger boekbedrijf, 111.

50	 Gedenkschriften 2 (1839) I, 4.

51	  Gedenkschriften 1 (1838) I, 17.

52	 ‘Wien Neêrlands bloed’ werd in 1817 – uit verschillende inzendingen op een prijsvraag – verkozen tot het of-

ficiële volkslied van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De tekst was van de hand van de nationale dichter 

Hendrik Tollens. 

53	 Gedenkschriften 1 (1838) I, 15, 30, 34.
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Hoewel de redactie een voorstander was van het corps en het ontgroenen, uitte ze wel kri-

tiek op misstanden in de studentenmaatschappij. Ze wijdde een apart nummer aan onge-

regeldheden bij ontgroeningen die hadden plaatsgevonden tijdens een college (weliswaar 

niet tijdens het college, maar daaraan voorafgaand) waardoor de betreffende hoogleraar 

J.F.L. Schröder had besloten zijn colleges vier weken af te gelasten.54 Zowel Schröder – die 

het groenplagen volgens de redactie ten onrechte als laagheid zag – als de studenten wer-

den aangesproken. De laatsten moesten inzien dat extreem slecht gedrag niet in hun voor-

deel werkte en zelfs het bestaan van de Utrechtse universiteit in gevaar kon brengen.55 Dat 

gold ook voor het gedrag van de studenten tegenover de dochters van de burgerij. In het stuk 

‘Mededeelingen van Pauline’ verklaarde deze ‘dochter van een kuise dame’ dat haar vrien-

dinnen niet echt om die heren studenten zaten te springen. Tenminste, niet als het ging om 

de nachtelijke serenades die negen van de tien keer op zulke erbarmelijke schreeuwpartij-

en uitliepen dat hen de rillingen daarbij over de rug liepen.56 De studenten moesten kortom 

oppassen dat ze zich niet in diskrediet bij de Utrechtse burgerij brachten. Tegelijkertijd werd 

in het studentenblad voortdurend onderstreept dat een student zich moest onderscheiden 

van de burgers: ‘doch niet alleen door zijnen stand en zijne betrekking, niet alleen door zij-

ne handelwijze, is hij van de Philistijnen afgescheiden, hij is uit principe anti-philistijnsch’.57 

De redactie van de Gedenkschriften definieerde in al deze stukken hoe de student zich 

had te gedragen tegenover zijn medestudenten, de burgerij en de dochters van de burge-

rij. Voor alles verdedigde de Gedenkschriften het studentencorps. Toen in 1839 in Utrecht 

onrusten uitbraken over excessen tijdens de ontgroeningen en enkele studenten hervor-

mingen probeerden af te dwingen door de publicatie van brochures, keurde de redactie 

in de Gedenkschriften deze handelswijze af. Een Hervorming van de Wetten der Utrecht-

sche ontgroensenaten noodzakelijk en Echo, of hartelijk woord aan mijne academie-broe-

ders werden in de Gedenkschriften helemaal ontleed en afgebrand.58 Uiteindelijk stelden 

beide senaten commissies aan die nieuwe wetten omtrent de ontgroeningen vaststelden 

(het Collegium Praesidium werd onder meer vervangen door het Collegium Praesidiale).59 

De Gedenkschriften nam een verslag op van alle gebeurtenissen waarmee, bij monde van 

dit blad, de discussie werd afgesloten. De rust was teruggekeerd. Het corps d’esprit en de 

eensgezindheid hadden volgens de redactie gezegevierd.60 

54	 Het was gebruikelijk in Utrecht, maar ook in Groningen dat het donderen van groenen juist plaats vond in de 

collegekamers voorafgaand aan een college. Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 743. J.F.L. Schröder 

(1773-1845) was van 1816 tot 1844 hoogleraar wiskunde, antropologie, logica, metafysica en ethiek aan de Rijksuni-

versiteit te Utrecht.

55	 Gedenkschriften 1 (1838) III, 91. De studenten moesten het groenplagen overigens wel aanhouden: ‘Broeders! 

blijft getrouw aan uwe statuten, offer alles op voor uwe regten; want vallen eenmaal uwe regten, dan zijt gij ver-

loren! O, Professoren! bedenkt toch, dat gij ons door welwillendheid en vriendschap leiden moet en niet door 

dwangmiddelen’.

56	 Gedenkschriften 2 (1839) V, 108-109.

57	 Ibidem, I, 14.

58	 Ibidem, VI.

59	 De Vrankrijker, Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven, 230.

60	 Gedenkschriften 3 (1840) I, 7-8.
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Het corps d’esprit, ofwel de studentengeest, speelde een belangrijke rol in de Gedenk-

schriften. Ze kwam niet alleen naar voren in de verslaggeving van belangrijke gebeurte-

nissen, maar ook in de gedichten, schetsen en platen, die een opvallend onderdeel vorm-

den van dit studentenblad. Het academieleven was een wereld op zich zoals bleek uit de 

serie ‘academische typen’, die de redactie aankondigde, waaronder de kastelein van de 

sociëteit, de curator, de pedel, de secretaris der curatoren, de student in al zijne varia-

tiën et cetera. De serie begon met een schets van de studentenoppasser, want ‘identisch 

is hij met den student verbonden, en beiden zijn onafscheidelijk’.61 De redactie wilde bij 

ieder academisch type een plaat bijvoegen (er verschenen uiteindelijk drie typen). Ook 

andere platen in de Gedenkschriften gaven een indruk van het ware studentenleven, zo-

als een ‘Duel à Deventer’.62 En in een droomverslag (over wie wel en niet toegelaten werd 

in de tempel van Minerva) werd nogmaals duidelijk wie de ware student nu eigenlijk was: 

geen sjouwer (de student die koffiehuizen en bordelen bezocht), maar ‘iemand met een 

vrolijk en opgeruimd gelaat’. Misschien had deze student ook te veel gefeest, maar hij had 

de schade ingehaald. Bovendien, en dat was misschien nog wel het belangrijkste, ‘steeds 

[was zijn] hart opengebleven voor ware studentenvreugd!’63 Studentikositeit en solidari-

teit met de eigen studentenstand kenmerkten de ware student. Een studentenideologie 

61	  Gedenkschriften 2 (1839) V, 122-128. 

62	 Ibidem, V, bijlage.

63	 Gedenkschriften 3 (1840) IV, 4-9.

Afb. 4 De studentenoppasser 

uit de serie ‘academische ty-

pen’. Gedenkschriften van een-

en student 2 (1839) V. Universi-

teitsbibliotheek Groningen.  
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die in deze jaren ook door andere studenten, zoals Klikspaan in Studenten-typen en Beets 

in Camera obscura werd uitgedragen. 

Ook de Groningse stukken, die de lezer een inkijkje gaven in het Groningse studenten-

leven, ademden die sfeer. In een afscheidsgedicht van de academie betreurde een student 

vooral dat hij afscheid moest nemen van het lekkere (studenten)eten binnen Gruno’s wal-

len: ‘Adieu, champagne en lekkere kippen/En carbonaatje, oesters, snippen/Ginds wacht 

mij boerenkool met spek’.64 Ook in ‘Een afgeluisterd gesprek op de studenten-sociëteit te 

Groningen’ kwam de eigenheid van de studentenwereld goed naar voren. Op een gege-

ven moment kwam het gesprek op de Groninger studentenalmanak. Of eigenlijk de be-

spreking daarvan in de Provinciale [Groninger] Courant, die schamper werd afgedaan als 

de ‘boerencourant’ (want vooral gericht op de ommelanden), die bij gebrek aan beter wel 

geraadpleegd moest worden voor studentennieuws en waarin één van de studenten net 

de recensie van de studentenalmanak had gelezen. Veel waarde hechtten de studenten in 

ieder geval niet aan een recensie in een courant: ‘Ik hou het ervoor’, verklaarde één van de 

studenten, ‘dat de almanak nog nooit zoo studentikoos geweest is als nu, en al verstond 

geen recenserend rund er iets van, ik zeg, een studenten-almanak moet onverstaanbaar 

zijn voor allen, behalve voor een student’.65 

In 1841 kwam abrupt een einde aan de Gedenkschriften. Nog maar twee nummers eerder 

had de redactie aangekondigd dat met de terugkeer van de ‘Directeur-Hoofdredacteur’ het 

blad weer geregelder zou gaan verschijnen.66 De ‘Directeur-Hoofdredacteur’ was waar-

schijnlijk de Utrechtse student A.F.H. de Lespinasse. In Naamloze geschriften worden zo-

wel De Lespinasse als ook H.J. Broers genoemd als degenen die een groot aandeel hebben 

gehad in dit blad.67 Broers studeerde vanaf 1832 geneeskunde te Utrecht. Hij promoveerde 

in 1839 en vestigde zich als geneesheer en verloskundige te Utrecht. Hij zal dus voorname-

lijk het eerste jaar bij de Gedenkschriften betrokken zijn geweest. Hoewel hij ook als pas-

gepromoveerde kopij kan hebben aangeleverd (ook in het eerder verschenen Minerva en 

in de studentenalmanakken werd door oud-studenten kopij opgenomen; iets wat in deze 

jaren heel gebruikelijk was).68 Lespinasse liet zich in 1833 inschrijven bij de medische fa-

culteit en deed wat langer over zijn studie dan Broers. Hij zou uiteindelijk in 1842 promo-

veren. Daarna schreef hij zich overigens opnieuw in bij de universiteit, maar vestigde zich 

wel buiten Utrecht. Dat zijn studie zo lang duurde, had misschien alles te maken met zijn 

nevenactiviteiten als letterkundige. Hij schreef voor de Gedenkschriften, maar publiceer-

de onder verschillende pseudoniemen ook nog andere werken. In 1840 schreef hij onder 

64	 Ibidem, I, 23.

65	 Ibidem, I, 26.

66	 Ibidem, IV, 26.

67	 Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaam-

sche letteren, deel 2, 207.

68	 Al werd in Minerva bij de besprekingen van de almanakken opgemerkt dat de opname van mengelwerk van 

pas gepromoveerden – hoe verdienstelijk ook – toch voorbijschoot aan het doel van een studentenalmanak. Mi-

nerva 1 (1835-1836) 22 februari 1836, 184.
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pseudoniem Jan Bromminck zijn eerste drama: Jacoba of Vorstin en Vrouw, dat in de Am-

sterdamse schouwburg werd opgevoerd. Daarna volgden nog andere toneelstukken. In 

1842 publiceerde hij Academisch Legaat van een oud-student.69 Interessant genoeg stond 

in één van de laatste nummers van de Gedenkschriften ‘Afscheid en legatering bij mijn 

vertrek van de academie (inleiding voor eenige studenten-portretten)’. Zeer waarschijn-

lijk had de opheffing van de Gedenkschriften alles te maken met het ten einde lopen van 

Lespinasses studententijd. Broers en Lespinasse hadden een duidelijke mening over het 

reilen en zeilen in de Utrechtse studentenwereld. Ze probeerden via de Gedenkschrif-

ten zowel de studenten als ook de hoogleraren te overtuigen van hun ideeën. De studen-

ten moesten waken voor te extreme ontgroeningen en de eenheid bewaren. De hoog-

leraren moesten zorgen dat ze Utrecht niet onaantrekkelijk maakten door bijvoorbeeld 

te hoge recensiegelden en het heffen van collegegelden voorafgaand aan de colleges.70 

3.4	 Panathenaeum (1842-1843)

Na de Utrechtse en Leidse bladen volgde in januari 1842 ook een Gronings studenten-

blad.71 Bij boekhandelaar P. van Zweeden verscheen het maandblad Panathenaeum. 

Maandwerk voor studenten door studenten. Het blad (in octavo) verscheen maandelijks 

en de afleveringen kostten dertig cent. Studenten abonneerden zich voor ten minste 

twaalf afleveringen of een jaargang. Het eerste nummer bevatte een voorrede waarin de 

redactie uitgebreid inging op de oprichting van dit Groningse studentenblad. Het zoveel-

ste blad – erkende de schrijver. Want deze eeuw van papier en pennen had een nieuwe 

ziekte opgeleverd: de schrijf- en leeswoede. En de uitgebreide stapel van ‘maandwerken, 

tijdschriften, dagbladen, vlugschriften, blaauwboekjes, brochures, verhandelingen, dis-

sertaties, boeken vol humor, vol scherts, vol ernst, romans et cetera’ ontnam de student 

de rust voor zijn ‘pijpje, van aangename dromerijen, van gekout, van rust en van vrede’.72 

Toch was de oprichting van dit studentenblad noodzakelijk volgens de redactie, want hoe 

uitgebreid die stapel ook mocht zijn, één specifiek blad ontbrak toch nog: 

Ik bedoel een tijdschrift voor U ingerigt, heden ener maatschappij in eene maatschap-

pij, voedsterlingen van de Godin der wijsheid en geleerdheid zelfve. Een maandwerk voor 

studenten door studenten geschreven, bestaat er ten minste in dit gedeelte van ons Va-

derland niet.73 

69	 In 1846 publiceerde Lespinasse Waarachtige physiologie van de student. J.M.J. Sicking, ‘ “Aan de hogeschool 

worden veel lichten ontstoken maar ook veel lichten uitgedoofd”. Het studentenleven in de Nederlandse litera-

tuur rond 1840’, Groniek 25 (1992), 45-58, aldaar 48.

70	 Gedenkschriften 3 (1840) I, 23-25. Dit stuk was overigens afkomstig uit Groningen en gepubliceerd onder het 

pseudoniem ‘Montanus’. 

71	  Voor een uitgebreidere behandeling van dit Groningse studentenblad, zie: Noordhof-Hoorn, ‘Panathenae-

um’, 62-77; Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 744-747.

72	 Panathenaeum 1 (1842) I, 3-5.

73	 Ibidem, I, 3-5.
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Hoewel de Groningse studenten ook hadden meegewerkt aan de eerder verschenen Leid-

se en Utrechtse studentenbladen, was er tot nu toe geen specifiek Gronings studenten-

blad verschenen. Daarom had de redactie nu dit Groningse maandblad opgericht, waarin 

zoveel mogelijk aan de studentenwereld gerelateerde stukken zouden moeten verschij-

nen. Een blad waarvoor de studenten zich overigens zelf ook zouden moeten inzetten, 

maar gezien het enthousiasme waarmee men ervoor had ingetekend, verwachtte de re-

dactie daar veel goeds van. De oprichters hoopten zo dit maandblad te vervolmaken ‘op-

dat ook daardoor bewezen worde, dat ook studenten iets aangenaams en nuttigs kunnen 

tot stand brengen en de Groninger Academie de smet van zich afwerpe, die zo ten onreg-

te bij andere Hoogeschoolen op haar kleeft’.74 Met ‘de smet’ doelde de redactie op de re-

cente uitbarsting in de Groningse studentenmaatschappij, die de studentenwereld diep 

verdeelde. De onderhuidse spanningen tussen de studentikoze kroegpartij en de partij 

die juist meer de nadruk wilde leggen op de vorming van studenten had in Groningen 

een scheuring teweeggebracht in het in 1815 opgerichte Studenten Corps Vindicat atque 

Polit. Op 20 februari 1841 had een groot aantal studenten Vindicat verlaten en een eigen 

vereniging opgericht: Post Chaos Lux (Licht na Duisternis), die geen traditionele groen-

tijd (maar een kennismakingstijd) kende en zich profileerde als de meer culturele vereni-

ging.75 

Hoewel de redactie in het voorwoord niet verder inging op de kwestie, was voor de le-

zers overduidelijk dat ze daarmee doelde op het schisma. Ook in de andere academieste-

den was men op de hoogte van de tweedracht in de Groninger studentenmaatschappij. 

Een Senaatslid van Vindicat had namelijk een open brief gestuurd naar de Gedenkschrif-

ten (in wat uiteindelijk het laatste nummer bleek te zijn), waarin hij de grote groep stu-

denten die Vindicat had verlaten en inmiddels een nieuwe vereniging had opgericht in 

felle bewoordingen veroordeelde. Zij werden heethoofden genoemd, met een gevoelloos 

en laag geweten, die niet anders wensten dan de ondergang van Vindicat atque Polit.76 De 

open brief had de diepe verdeeldheid binnen de Groningse studentenmaatschappij aan 

het licht gebracht. Misschien dat een eigen studentenblad de eenheid in de Groningse 

studentenmaatschappij zou kunnen bewerkstelligen.

Dat de redactie het schisma in haar blad aan de orde wilde stellen, bleek ook uit de be-

spreking van de beide almanakken, zowel van Vindicat als van Post Chaos Lux. Dat ze zich 

terughoudend opstelde wat de scheuring betrof, was al gebleken in de voorrede. Het blad 

moest noch de stem van de ene, noch van de andere partij zijn. In dat opzicht verschil-

de Panathenaeum bijvoorbeeld van de Gedenkschriften, dat de brochures van de her-

vormingsgezinde studenten immers vooral hekelde.77 Panathenaeum bepleitte voor al-

les een hereniging, maar daarbij werden de oorzaken voor de scheuring niet verdoezeld. 

74	 Ibidem, I, 6.

75	 Zie ook: F.G. Scheltema, ‘De Vereeniging “Post Chaos Lux” ’, in: Uit Vindicat’s verleden. Gedenkboek ter herin-

nering aan het honderdjarig bestaan van het Groningsch studentencorps Vindicat atque Polit (Groningen 1934) 

47-62. 

76	 Gedenkschriften 4 (1841) Ib, 14-17.

77	 Gedenkschriften 1 (1839) VI.
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De almanak van Vindicat werd positief beoordeeld. De redactie sprak de wens uit dat de 

volgende jaargang even goed zou zijn. Daarbij had ze vooral het mengelwerk voor ogen, 

want over het jaarverslag sprak ze zich ronduit negatief uit. De almanakcommissie werd 

verweten dat ze de gebeurtenissen rondom de scheuring niet goed had weergegeven: 

velen niet alleen onder de studenten, maar ook onder de HH professoren en verder no-

tabelen dezer stad sloegen dit jaarboekje gretig open, om eindelijk eens duidelijk en naar 

waarheid de oorzaken, het wezen en de gevolgen der afscheiding te vernemen, welke de 

Faam tam falsi [sic] pravique tenax, quam nuntia veri [de faam houdt even hardnekkig 

vast aan de leugen, als zij verkondigster der waarheid is], op zoo verschillende wijze had 

uitgestrooid; zij verwachtten redenen pro en contra, en wat vonden zij, een – bluf!78

Volgens Panathenaeum gaf het verslag een onduidelijke voorstelling van zaken, die niet 

in het voordeel van Vindicat zou werken. Maar aangezien de redactie niet wilde vervallen 

in een herhaling van zetten, eindigde ze met een oproep tot hereniging: ‘moge dit don-

kere blad spoedig door eene volkomene hereeniging, die alle onbevooroordeelden ten 

beste van het studentencorps wenschen, uit het geschiedboek der studenten worden ge-

scheurd’.79

Bij de bespreking van de almanak van Post Chaos Lux verklaarde de redactie dat ze 

deze almanak met weemoed had ontvangen omdat ze het product was van de tweedracht 

die ‘den roem der eensgezindheid, waarop onze hoogeschool zo lang en met regt trotsch 

was, jammerlijk heeft bevlekt’.80 Dat nam niet weg dat in de recensie zeer lovend werd ge-

sproken over het in de almanak opgenomen jaarverslag: de redactie had een zeer correct 

verslag van de gebeurtenissen opgenomen.81 Het mengelwerk werd echter negatiever be-

oordeeld. De redactie eindigde de recensie ‘in de hoop den volgenden jaargang (?) van 

den Almanak van Post Chaos Lux wat meer studentikoos te zullen bevinden’.82 Het tussen 

haakjes geplaatste vraagteken was veelzeggend. De redactie hoopte of verwachtte dat er 

geen volgende jaargang van deze studentenalmanak zou verschijnen.

Er volgde wel een tweede almanak van Post Chaos Lux. Opvallend was dat de redac-

tie bij de bespreking van die almanak een kritischer geluid liet horen dan het voorgaande 

jaar. Het beginsel van de nieuwe vereniging – vernieuwing en verbetering – was niet terug 

te vinden in de almanak. Integendeel, ‘in den almanak […] bespeuren wij volstrekt niets 

hiervan, want zoo er over den geest sprake is, die er in doorstraalt, dan aarzelen wij niet, 

om dezelve aan deftigheid, pedante wijsheid, en zoetsappige flaauwheid naauwer ver-

want, dan noodig is te noemen’. De redactie twijfelde er niet aan dat de nieuwe vereni-

ging middelen in handen had om het studentenleven te verbeteren, maar: ‘wij vreezen 

thans echter, dat het doel van Post Chaos Lux te onbepaald is, terwijl zij met burgerachti-

78	 Panathenaeum 1 (1842) II, 73-74. 

79	 Ibidem.

80	 Ibidem, III, 80-86.

81	  Ibidem. 

82	 Ibidem.
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ge stijfheid wel eens vergeet, dat den beoefenaar der wetenschap eene ruimere kreits met 

vrijeren blik past, als die, welke voor de middelmatigheid het geschiktst is’.83 De redactie 

suggereerde dat Post Chaos Lux de kans om wezenlijke veranderingen aan te brengen in 

de Groningse studentenmaatschappij had laten liggen. Misschien dat daarin een recht-

vaardiging van haar bestaan had gelegen, maar nu de nieuwe vereniging niet voldeed aan 

de gewekte verwachtingen moest de scheiding, die kennelijk alleen nog berustte op ui-

terlijkheden, toch worden opgeheven. Het aanvankelijke enthousiasme voor de nieuwe 

vereniging leek na het eerste jaar kortom wat af te zwakken. Ook bij de leden zelf. De inte-

resse voor een hereniging nam toe, mede door de hervormingen die Vindicat doorvoerde. 

Het studentenblad Panathenaeum zal hier ook toe hebben bijgedragen. 

Enkele gebeurtenissen brachten de partijen dichter bij elkaar. In mei 1843 brachten 

Vindicaters en Post-Chaoten gebroederlijk een serenade aan ‘hun’ Groninger theologen 

(na de zogenaamde aanval van de zeven Haagse heren op de Groningse theologische 

83	 Panathenaeum 2 (1843) II, 9-14.

Afb. 5 Willem Fockens Meijer 

getekend door Alexander Ver-

Huell. Het onderschrift luidt: 

‘Oud Redacteur van een Gro-

ningschen Studentenalmanak, 

Pan-Athenaeum en de Leid-

sche Stud[enten] Alm[anak]. 

Humorist, Idealist, Mysticus. 

Overleden aan een langzame 

uittering. Het zoo lief geschre-

ven stuk Lisse is o.a. van hem. 

Mijn Fulko is de geïdealiseer-

de Fockens’. Uit: Bervoets, De 

briefwisseling van de student 

Alexander VerHuell, 204.
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faculteit).84 In november 1843 raakten de Groningse studenten in conflict met de schouw-

burgdirectie (enkele studenten waren door het garnizoen de schouwburg uitgezet nadat 

ze een acteur hadden beledigd). De studenten, in hun eer aangetast, richtten een com-

missie op waarin zowel Vindicaters als Post-Chaoten zitting hadden. Van het een kwam 

het ander. De goede samenwerking leidde tot de gedachte dat een officiële hereniging 

van beide verenigingen mogelijk moest zijn. In de daartoe opgerichte herenigingscom-

missie nam ook redacteur van Panathenaeum W. Fockens Meijer plaats. Hoewel het Col-

legium van Post Chaos Lux (dat hierin gepasseerd was) zich blijvend verzette, bleek het 

merendeel van de studenten zich te kunnen vinden in een hereniging, die uiteindelijk in 

het najaar van 1843 plaats had.85 

De scheuring in het Groninger Studenten Corps hield de gemoederen natuurlijk volop 

bezig. Maar het Groningse studentenblad bevatte ook veel andere bijdragen. Het maand-

werk bood hoegenaamd geen overzichten van examens, promoties et cetera, maar (even-

als de Gedenkschriften) vooral veel proza en poëzie. Dat was ook precies wat de redactie 

voor ogen had. Volgens haar vormde ‘de bearbeiding’ van het vak van letterkunde door 

studenten het bewijs ‘dat de studentenmaatschappij eene maatschappij is, die, in en door 

zich zelve genoeg, geenszins vreemde letter-vruchten behoeft, om haar te doen groeijen 

en bloeijen’. De redactie zag de lettervruchten dus niet alleen als bewijs van het bestaan 

van de studentenmaatschappij, maar ook als van grote waarde voor de ontwikkeling van 

de studentenmaatschappij. Het mengelwerk diende als voorbeeld. In deze gedichten en 

verhalen bepaalden studenten zelf steeds opnieuw wat een student eigenlijk was of be-

hoorde te zijn. Panathenaeum bevatte heel uiteenlopend mengelwerk: verhalend pro-

za, satirische stukjes, poëzie, maar ook opstellen. Over het algemeen studentenschetsen 

naar het leven, maar soms ook fantasieverhalen. 

Het blad wilde overigens meer zijn dan alleen een plaatselijk studentenblad. Hoofdre-

dacteur Fockens Meijer moet vanaf het begin een landelijk studentenblad voor ogen heb-

ben gehad. De titel van het blad was niet voor niets Panathenaeum: overkoepelend orgaan 

voor alle academieburgers van Pallas Athene, godin van de wijsheid en kunsten. In zeke-

re zin slaagde hij in die opzet doordat in de eerste jaargang kopij werd geleverd door stu-

dent-auteurs uit Leiden. Klikspaan leverde een bijdrage aan het blad. Evenals E.J. Potgie-

ter, redacteur van het tijdschrift De Gids, een volgens de redactie van Panathenaeum zeer 

studentikoos blad ‘omdat men diezelfde moed en trotschheid, welke sommigen vermetel-

heid en onbeschaamdheid noemen; er in aantreft, welke den echten student tot eenen zoo 

hoopvolle jongeling maakt’.86 Behalve Potgieter en Klikspaan leverden ook enkele andere 

84	 Dit was een door een zevental ‘Haagse heren’ in mei 1842 opgesteld Adres aan de Synode over de formulieren, 

de academische opleiding der predikanten, het onderwijs en het kerkbestuur. In dit adres werd de Synode opge-

roepen de belijdenis en leer van de Hervormde Kerk strenger te handhaven tegenover diegenen die in strijd hier-

mee handelden. Hiertoe werden onder meer de aanhangers van de Groninger richting gerekend, die zich kritisch 

opstelden tegenover de formulieren en leer van de Hervormde Kerk. 

85	 Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel I, 734-735; Scheltema, ‘De Vereeniging “Post Chaos Lux” ’, 58-

62; Groninger studenten almanak Post Chaos Lux 3 (1844) 88.

86	 Panathenaeum 2 (1843) XI, 199.
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bekende student-auteurs, namelijk Piet Blussé en Alexander VerHuell (onder pseudoniem 

Alexander Severus) – bekend vanwege zijn illustraties in Studenten-typen van Klikspaan – 

bijdragen aan het blad. De bijdrage van VerHuell eindigde met de woorden: ‘en groet mijne 

vrienden te Groningen’.87 Misschien was het een algemene groet, maar het laat wel zien dat 

er vriendschappelijke betrekkingen bestonden tussen de Groningse en de Leidse student-

auteurs. Het blad bood dus een podium voor student-auteurs, ook buiten Groningen. 

Bij de aanvang van de tweede jaargang verklaarde de redactie van Panathenaeum dat 

ze niet langer uitsluitend een literair studentenblad wilde uitgeven: ‘in het genre, waar-

in de meeste stukken van de vorige jaargang geschreven waren, is in de laatste tijden 

zoo uitstekend gewerkt door eenen Dickens […], door Klikspaan vooral in Nederland, dat 

wij vreezen te dikwerf schipbreuk te zullen lijden, indien wij daarin alleen wilden voort-

gaan’.88 Niet alleen het uiterlijke studentenleven, maar ook het innerlijke studentenleven 

moest een plaats krijgen in het maandblad: 

zonder dus eene humoristische en boertige schrijftrant buiten te sluiten, zullen wij bo-

venal er ons op toeleggen, om bijdragen te leveren tot de kennis van het Academie-leven 

in vroegeren en lateren tijd, en van de inrigtingen der hogescholen, ook bij buitenlan-

ders, die ons belangrijk toeschijnen. Wij wenschen tevens het een en ander te plaatsen 

over het hoger onderwijs in ons vaderland.89 

De redactie deed bovendien een beroep op haar medestudenten elders: ‘gaarne wenscht 

zij op de academieën te Leyden en Utrecht in betrekking te komen met dezulken, welke 

zich, als geregelde correspondenten, willen verbinden, om alzoo een Algemeen Studen-

ten Tijdschrift in ons Vaderland te vormen’.90 

Inderdaad kreeg de tweede jaargang een andere indeling. Behalve een afdeling men-

gelwerk, bood het maandwerk in het vervolg ook een afdeling boekbeschouwingen.91 Het 

mengelwerk bevatte naast de studentenschetsen ook enkele beschouwelijke stukken, die 

vooral betrekking hadden op het hoger onderwijs, en ook wat geschiedenis. Precies zo-

als de redactie in de voorrede had aangekondigd. In de boekbesprekingen werd bijvoor-

beeld een redevoering van H.J. Rooyaards (1794-1854) over ‘de aankweking van de echt we-

tenschappelijken geest onder eene Natie’ gerecenseerd. De ontwikkelingen in het hoger 

onderwijs kwamen in de tweede jaargang uitgebreid ter sprake. Dit had alles te maken 

met de op dat moment gaande discussies over het hoger onderwijs, waar hard bezuinigd 

moest worden. In februari 1843 volgden inderdaad enkele nieuwe Koninklijke Besluiten. 

De Academische Jaarboeken werden afgeschaft, evenals de beurzen en prijsvragen. De 

academies bleven gespaard, maar wel werd het rijksatheneum te Franeker opgeheven.92 

De Groningse academie was dus gered, maar de redactie wist niet voor hoe lang. 

87	 Ibidem, III, 37-52.

88	 Ibidem, I, voorrede.

89	 Ibidem.

90	 Ibidem.

91	  Aerts, De letterheren, 161. 

92	 Groen, Het wetenschappelijk onderwijs, 39. 
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Dat ook bij de studenten in de andere academiesteden belangstelling bestond over 

deze zaken van gedachten te wisselen in een studentenblad, bleek wel uit het artikel van 

een Utrechtse student. Hij wilde voor zijn ‘broeders’ zijn grieven tegen sommige ontwik-

kelingen in het hoger onderwijs blootleggen. Eén van zijn grieven betrof het misbruik 

van de titel ‘student […] door de jongelieden, die op de Academie te Delft schoolgaan’. 

Deze Koninklijke Akademie tot opleiding van Burgerlijke Ingenieurs zoo voor ’s Lands 

Dienst als voor de nijverheid en van kweekelingen voor den handel (kortweg Koninklijke 

Akademie) was in 1842 opgericht. De titel van student kwam die Delftenaren volgens de 

Utrechtse student helemaal niet toe: ‘volgens de wet op het hooger onderwijs, wordt deze 

titel alleen aan hen gegeven, die op één van ’s lands Hogescholen of Athenaea studeren’. 

De student vond het maar belachelijk dat deze Delftse jongelieden zich iets toe-eigenden 

waar ze helemaal geen recht op hadden: ‘men heeft reeds gesproken van een aldaar op 

te rigten studenten-senaat! Van faculteiten! Hoe bespottelijk om zich iets aan te matigen, 

waarop men volstrekt geen aanspraak kan maken’.93 Kennelijk voelden zowel de studen-

ten te Groningen als de studenten te Utrecht zich bedreigd door deze beroepsopleiding, 

die in de ogen van veel studenten was opgericht ten koste van het atheneum te Franeker. 

Dat creëerde een band tussen de studenten van de verschillende academies. De Utrecht-

se student eindigde zijn stuk dan ook met de oproep tot samenwerking: ‘want alleen door 

eendragtelijk zamen te werken, kan men iets uitvoeren’.94

Die eendrachtige samenwerking tussen de studenten van de verschillende academies 

was niet vanzelfsprekend. Volgens de redactie had Leiden ten onrechte het gerucht rond-

gestrooid dat de Groningse academie zou worden opgeheven en dat had schadelijke ge-

volgen. De Groningse student kon de vergelijking met de Leidse student toch al niet door-

staan, die vaker voor geleerder en wijzer werd gehouden ‘niet dewijl hij het inderdaad is, 

maar omdat het met den Hollandschen trots anderszins niet over een te brengen is’. En 

als dan ook nog voortdurend (ten onrechte) gesproken werd over een op handen  zijnde 

opheffing dan was het niet verbazend dat dit leidde tot provincialisme: ‘wat wonder, dat, 

indien zulks zonder magtige bewijzen als eene rauwe kreet in dagbladen rondgevent 

wordt, de wrevel opgewekt en het zoo ongelukkige provincialisme opnieuw verlevendigd 

wordt’. Het voortdurend moeten opkomen voor de eigen belangen belette ook het tot 

stand komen van een (vertrouwens)band tussen de studenten van de verschillende uni-

versiteiten, de toekomstige elite van Nederland: ‘de overtuiging, dat men toezien moet 

voor zich zelven, omdat men den nabuur niet vertrouwen durft, sleept de deerlijkste ge-

volgen voor de toekomst van Nederland mede’.95 

Na twee jaargangen werd Panathenaeum opgeheven. De opheffing kwam onver-

wachts. Dat bleek uit de aankondiging op de achterzijde van de afleveringen in oktober 

en november, waarop de lezers nog werd verzocht voor ‘hernieuwde inteekening voor 

den jaargang 1844’ zich schriftelijk tot de uitgever te wenden. In plaats daarvan verscheen 

93	 Panathenaeum 2 (1843) VII, 101-106.

94	 Ibidem, VII, 106.

95	 Ibidem, X, 155. 
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in het laatste nummer een anonieme ‘Epilogus’ waarin de hoofdredacteur (?) de lezers 

bedankte ‘voor het lezen en niet lezen, voor het begrijpen en niet begrijpen mijner stuk-

ken’.96 In 1845 verruilde hoofdredacteur Fockens Meijer zijn Alma Mater voor de Leidse 

academie. In Leiden trok Fockens Meijer intensief op met Alexander VerHuell. De ‘over-

eenkomst van studiën en levensrichting’ tussen Meijer en VerHuell – zo schreef de laat-

ste aan een vriend – was de basis voor een innige vriendschap, maar ‘binnen weinig jaren 

moest ik ook dezen vriendschapsband door den dood verbroken zien’.97 Fockens Meijer 

leed namelijk aan tuberculose. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in Gronin-

gen, waar hij enkele jaren later, in 1851, stierf.98 Zijn leven en dood vormden de basis voor 

het fantasierijke verhaal Fulko van VerHuell, die hem ook heeft geportretteerd (zie afb. 5). 

Fockens Meijer redigeerde Panathenaeum met W.G. van der Feltz, zoon van een voor-

aanstaande familie in Assen.99 Van der Feltz liet zich in september 1837 inschrijven aan 

de Groningse academie. Fockens Meijer studeerde toen al een klein jaar. Twee schrijf-

grage en zelfbewuste studenten, die ervan overtuigd waren dat een eigen studentenblad 

wat toe te voegen had aan de (Groningse) studentenmaatschappij. Niettemin was het 

een spannende onderneming; juist op een moment dat de Groningse studentenmaat-

schappij zo diep verdeeld was. Maar Van der Feltz was niet voor een kleintje vervaard. Dat 

had hij als groen al bewezen. Hij had (als groen) op straat een oud student aangesproken 

en hem mee naar binnen gevraagd. De student, nietsvermoedend, werd boven aange-

komen, door Van der Feltz en twee andere groenen, beledigend toegesproken en gedon-

derd. Alsof zij de oud-studenten waren en hij de groen.100 Deze anekdote laat zien dat Van 

der Feltz een onafhankelijke geest was.

3.5	 Minerva. Nieuwsblad voor studenten (1842-1843)

Tegelijk met het Groningse Panathenaeum verscheen te Leiden opnieuw een landelijk 

studentenblad: Minerva: nieuwsblad voor studenten. Net als in de eerste Minerva, stond 

ook in dit blad het academienieuws centraal. Maar de afleveringen bevatten ook cultu-

reel nieuws (verslagen van toneel- en muziekuitvoeringen et cetera), ingezonden arti-

kelen, correspondentie en mengelwerk. Studenten in Leiden konden zich op het blad 

abonneren voor drie gulden per jaargang. De studenten in de ‘buitensteden’ betaalden 

drie gulden en vijfentwintig cent. Kennelijk kreeg de redactie na het proefnummer enke-

le opmerkingen over de hoge abonnementskosten, want in het eerste nummer probeer-

96	  Ibidem, XI, 201. 

97	  J.A.A. Bervoets, ‘ “Fulko”, verweving van romantische fantasie met geïdealiseerde werkelijkheid’, Maatstaf. 

Maandblad voor letteren 31 (1983) 16-31, aldaar 27.

98	  Groninger Archieven, Groninger Courant 110 (1851) dinsdag 6 mei.

99   W.G. van der Feltz (1817-1863) studeerde rechten te Groningen. Hij promoveerde in 1846 en werd advocaat te 

Dwingeloo, waar hij van 1852 tot 1854 ook burgemeester was. 

100	 Mallinckrodt, ‘De Groentijd’, 132. De betreffende oud-student diende een aanklacht in bij de senaat. Het 

kwam de betreffende studenten op een boete van ƒ4,– te staan.
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den ze uit te leggen hoe ze tot deze prijs waren gekomen.101 De gewone prijs voor een vel 

drukwerk was ten minste vijftien cent. Een jaargang van Minerva omvatte ongeveer 18 à 

20 vellen. Daar kwamen ook nog ‘de kosten der zegels der akademiesteden, en die, waar 

athenaea gevestigd zijn’ bij. Het idee dat het blad te duur zou zijn, was dus geheel onge-

grond.102 

Niet alleen de prijs, ook het mengelwerk in het proefnummer had de redactie com-

mentaar opgeleverd. Het was te ‘ruw’ en ‘ongekuischt’. De redactie weerlegde in het eer-

ste nummer deze kritiek. Ze wilde de student zo natuurgetrouw mogelijk weergeven. En 

dat gold dus ook voor de studententaal. Misschien dat het blad ook in andere handen 

zou komen, maar daar was het dan niet op z’n plaats: ‘het is uitsluitend voor studenten 

geschreven, het behoort in handen van den student’. De redactie begreep de ophef ook 

niet helemaal; op de sociëteit of in een studentenhuis werden woorden als ‘beroerd’, ‘lam’ 

of ‘flauw’ toch ook gebezigd. De redactie had er natuurlijk ook voor kunnen kiezen om 

meer ‘wetenschappelijk of zedekundig mengelwerk’ te leveren, wat iedereen onder ogen 

zou mogen komen, maar de redactie dacht eigenlijk niet dat zo’n blad studenten zou 

bevallen. Bovendien ging het in het nieuwsblad vooral om het academienieuws. Daar-

voor moesten de studenten het aanschaffen. Het mengelwerk was niet meer dan bladvul-

ling.103 De redactie had dus een heel ander beeld van het doel van een studentenblad dan 

de redacties van de Gedenkschriften en Panathenaeum, waarin juist de schetsen van het 

studentenleven centraal stonden. 

Opnieuw namen dus Leidse studenten het initiatief tot de oprichting van een landelijk 

studentenblad waarin het academienieuws centraal stond. In het zoeken naar een juiste 

format voor het studentenblad (dat in dit hoofdstuk belicht wordt) was er een duidelijke 

interesse voor het interacademiale blad.Toch was dit blad uiteindelijk minder landelijk 

dan de opzet was. Het blad verscheen weliswaar in Leiden, Groningen, Utrecht, Amster-

dam, Franeker en Deventer, maar de medewerking was niet overal optimaal. In Franeker 

was enthousiast gereageerd. De redactie bedankte in het eerste nummer de pedel van het 

atheneum in Franeker, de student E. Collot d’Escury, die de verantwoordelijkheid op zich 

had genomen om de redactie van Minerva tweewekelijks te voorzien van de benodigde 

academische berichten. Daarnaast bedankte de redactie hem ook ‘voor de krachtdadige 

bemoeijing van zijn wel. Ed. tot oprigting van genoemd Nieuwsblad’.104 In Franeker was 

dus actief meegewerkt aan de oprichting van Minerva. Misschien was het een allerlaatste 

poging om het atheneum te Franeker nog wat nieuw leven in te blazen, maar veel nieuws 

kwam er niet meer. Dat was ook niet verwonderlijk. Drie leerstoelen waren onbezet en er 

waren bijna geen studenten meer. De vrees voor opheffing werd met het Koninklijk Be-

sluit van 15 februari 1843 bewaarheid. In Minerva discussieerden de studenten over de 

genomen maatregel. Enkele studenten waren van mening dat Franeker juist een acade-

101	  Het te Groningen verschijnende Panathenaeum was overigens even duur. 

102	 Minerva. Nieuwsblad voor studenten 1 (1842-1843) nr. 1, 5 november 1842.

103	 Ibidem.

104	 Ibidem. 
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mie had moeten krijgen, desnoods ten koste van het atheneum te Amsterdam of ‘ten kos-

te van de jongste akademie te Utrecht’. Utrecht had immers al de Veeartsenijschool, het 

Rijkshospitaal, het garnizoen, fabrieken, handel et cetera.105 Maar de discussie verander-

de niets meer aan de zaak. Uit Franeker volgde geen kopij meer.

Het Utrechtse aandeel in het blad was ook niet groot. Dat lag overigens niet aan de 

studenten, maar aan (alweer) de Utrechtse pedel De Kruyff, die dadelijk bij de oprich-

ting samenwerking met dit studentenblad had uitgesloten. In één van de eerste nummers 

verontschuldigde de redactie zich voor het ontbreken van de Utrechtse academische be-

richten. Deze zouden volgen wanneer ze tot een schikking was gekomen met De Kruyff. 

Maar die kwam niet tot stand. Pogingen van boekhandelaar J.G. Terveen en Zn – de uit-

gever van Minerva te Utrecht – en de Utrechtse correspondenten om de pedellen van de 

Utrechtse hogeschool te overreden waren op niets uitgelopen. De brief van de Utrechtse 

correspondenten aan pedel H.J. Hulleman, met daarin het verzoek om over de belangen 

van Minerva te onderhandelen, was door pedel De Kruyff afwijzend beantwoord. Hij be-

richtte: ‘dat wij aan de uitnodiging der geëerde redactie van het nieuwsblad Minerva niet 

kunnen voldoen. Verschillende redenen hebben ons genoopt, geheel hiervan af te zien’.106 

Het verbaasde de redactie overigens niet. Ze had al van verschillende kanten gehoord 

dat de pedel het blad tegenwerkte en zijn brief bevestigde die berichten. Ze vermoedde 

dat De Kruyff – tevens boekhandelaar – ontstemd was omdat hij niet was benaderd om 

het blad uit te geven: ‘De pedel J. de Kruyff is tevens boekhandelaar; zoude dus welligt 

broodnijd de drijfveer zijner handelwijze zijn?’107 De redactie restte niets anders dan de 

Utrechtse studenten uit te nodigen zelf academienieuws op te sturen naar boekhande-

laar Terveen en Zoon, maar veel leverde dat uiteindelijk niet op. 

Ook het gemeentelijk atheneum te Amsterdam bleef onderbelicht in Minerva. De re-

dactie publiceerde in 1842 een brief van twee Amsterdamse studenten waarin deze hun 

verbazing uitspraken over de kwaliteit van het Amsterdamse academienieuws: ‘Met ver-

wondering hebben sints enige tijd uw Amsterdamse lezers gezien, dat, hoe juist het aca-

demisch nieuws van Leiden, Groningen en Deventer in uw blad Minerva gemeld wordt, 

zo onjuist of liever spaarzaam de mededelingen van het Amsterdamse nieuws zijn’.108 De 

studenten gaven vervolgens zelf een uitgebreid overzicht van het Amsterdamse acade-

mienieuws en hoopten dat hieruit hun belangstelling voor het landelijke studentenblad 

mocht blijken.109 Ook uit Groningen volgde een klacht over fout gespelde namen in de 

academische berichten. De redactie stelde hiervoor de pedellen te Groningen verant-

woordelijk, maar ze beloofde de Groningse studentenalmanak aan te schaffen zodat ze 

de namen zou kunnen controleren.110 

105	 Ibidem, nr. 16, 22 juni 1843.

106	 Ibidem, nr. 3, 6 december 1842.

107	 Ibidem.

108	 Ibidem, nr. 14.

109	 Ibidem.

110	  Ibidem, nr. 17, 21 september 1843.
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Hoewel de redactie benadrukte dat het academienieuws centraal moest staan in Miner-

va, bevatte het studentenblad ook veel artikelen over de ontwikkelingen in het studen-

tenleven en het hoger onderwijs. Het blad wilde daarbij een kritische houding niet uit de 

weg gaan. Al nam ze vooral in het begin een voorzichtige houding aan. Op de vraag of de 

redactie ook stukken wilde opnemen tegen hoogleraren en bijzondere studentenvereni-

gingen antwoordde ze omzichtig. De hoogleraren beschouwde de redactie als ‘leermees-

ters, mannen die ons voorbereiden tot dien stand, welken wij eenmaal in de Maatschappij 

wenschen te verkrijgen’. Daarom wilde het blad geen stukken opnemen ‘in gal en bitter-

heid’ gedoopt. Ze wilde er voor waken een verkeerde geest onder de studenten te brengen. 

Weliswaar had het hoogleraarsambt door het geschrijf van Klikspaan al wat van z’n waar-

digheid verloren, maar de redactie wilde toch haar best doen om een goede verhouding 

tussen studenten en hoogleraren te bevorderen.111 Ook ten opzichte van de tweedracht 

tussen studenten over het wel of niet groenlopen en de oprichting van nieuwe studenten-

verenigingen zoals Post Chaos Lux te Groningen, wilde de redactie een neutrale houding 

innemen: 

zoo wete een ieder, dat wij onpartijdig zijn, dat wij voor studenten in het algemeen schrij-

ven, dat wij voor alle studenten, in den regten zin des woords, eerbied en achting koes-

teren, onverschillig of hij lid der vereniging van Vindicat atque Polit of Post Chaos Lux is, 

of hij op Rapenburg in Minerva eene flesch drinkt of op de Breedestraat in Mutua Fides 

een partij speelt.112 

Voor alles wilde Minerva twist weren en ‘eendracht en broederzin’ kweken. Daarom riep 

ze ook alle studenten op het blad aan te schaffen: ‘vergenoegt u niet, met het op de socië-

teit te lezen, helpt door uwe deelneming den bloei en de instandhouding van dit Nieuws-

blad schragen, schaft het u in eigendom aan’.113 

Uiteindelijk bleek de houding van de redactie ten opzichte van de nieuwe studenten-

verenigingen iets minder gematigd dan ze aanvankelijk suggereerde. De redactie keerde 

zich tegen de oprichters van nieuwe verenigingen, die volgens haar de groentijd alleen 

achterwege lieten om leden te werven. Bovendien was het groenlopen onmisbaar voor 

een student, die zonder de groentijd helemaal alleen kwam te staan. En juist voor het es-

prit de corps en de onderlinge studentenband was het groenwezen onontbeerlijk.114 Een 

Groningse student – lid van de vereniging Post Chaos Lux – onderstreepte in zijn kopij dat 

hij wel degelijk heel veel vrienden en kennissen had op de sociëteit, ook al was hij niet 

ontgroend. De redactie plaatste het stuk niet. In de rubriek ‘correspondentie’ – waarin 

vaak een opsomming van niet opgenomen stukken te vinden was – gaf ze aan waarom. 

Ze noemde het stuk ‘zeer lang en langdradig’. Ze wenste de Groningse student geluk met 

111	  Ibidem, nr. 2, 20 november 1842.

112	  Ibidem. Niet alleen in Groningen, ook in Leiden bestond er onenigheid over nieuwe wetten en het (afge-

schafte) ontgroenen. Na 1839 bestonden er enkele jaren twee verenigingen, twee sociëteiten (Mutua Fides en Mi-

nerva) en twee almanakken. Otterspeer, Groepsportret met Dame. De werken van de wetenschap, 189.

113	  Minerva. Nieuwsblad voor studenten 1 (1842-1843) nr. 2, 20 november 1842. 

114	  Ibidem, nr. 4, 22 december 1842.
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zijn vriendenkring, maar adviseerde hem vooral college te blijven volgen en vooral die 

van de logica zodat hij spoedig zou inzien dat het niet ondervinden van onaangenaamhe-

den nog niet betekende dat ze niet zouden kunnen bestaan.115 Dat de student al rekening 

hield met een afwijzing bleek uit zijn begeleidend briefje: ‘indien Ued het Ued hierbij 

gezondene niet geheel plaatst, zal ik mijne stem verheffen, en uw Nieuwsblad luide van 

partijdigheid beschuldigen’.116 De redactie adviseerde de student toch vooral zijn stem te 

verheffen, maar niet te hard; dat zou hem toch niets opleveren.117 

Ook de voorzichtige houding ten opzichte van de hoogleraren bleek achteraf vooral in-

gegeven door de vrees van de redactie dat studenten niet zouden intekenen op het blad. 

Toen na het vierde nummer (na die tijd was intekenen niet meer mogelijk) was gebleken 

dat het blad werd voortgezet, liet de redactie die voorzichtige houding langzaamaan va-

ren. De redactie gaf te kennen dat ze ook stukken van ‘gewichtiger’ aard wilde publiceren, 

‘belangrijk voor hen, voor wie het uitgegeven wordt’.118 Waarschijnlijk zou dat niet bij alle 

hoogleraren in de smaak vallen, ‘doch wij achten ons thans meer en meer verpligt ons 

Nieuwsblad tot een middel te doen dienen om rondborstig ons gevoelen te uiten over za-

ken, die ons ter harte gaan’. Ze vermoedde hiermee ‘den haat der hoogleraren’ op zich te 

laden en misschien zelfs tegenwerking, maar ze wilde toch vrij en zonder schroom voor 

haar mening uit kunnen komen. De redactie besloot overigens wel af te zien van haar 

eerdere voornemen om de intekenlijst op te nemen, ‘daar wij weten dat misschien klein-

geestige wraak dengene zoude treffen, die op een blad hadden ingetekend, dat zich ver-

stout ene taal te voeren als voortaan de onze zijn zal!’119 De hele gang van zaken verried 

dat studenten er weliswaar van overtuigd raakten dat ze hun eigen mening over bepaal-

de ontwikkelingen en gebeurtenissen te kennen wilden geven, bijvoorbeeld in een eigen 

studentenblad, maar dat ze zich er terdege van bewust waren dat dit nog steeds niet al-

gemeen geaccepteerd was. 

Over welke onderwerpen wilde de redactie nu vrij en zonder schroom in het studen-

tenblad publiceren? Aan de orde kwamen de nieuwe regels omtrent collegegeld (wat nu 

voorafgaand aan de colleges moest worden betaald, in plaats van achteraf zoals tot dan 

toe gebruikelijk was). De redactie beschuldigde de hoogleraren vooral uit te zijn op geld. 

Uit de nieuwe statuten bleek ‘dat de Utrechtse hoogleraren in de Letteren en Bespiege-

lende Wijsbegeerte nog vreesachtiger [zijn], de collegiepenningen te missen, dan die van 

Leyden’.120 Ook het propedeutisch onderwijs kon geen genade vinden in de ogen van 

sommige studenten. Dat een student geneeskunde ook de colleges Grieks, Latijn en Lo-

gica moest volgen, diende volgens de auteur alleen om geld in de zak van de hoogleraar 

Letteren te brengen.121 

115	  Ibidem, nr. 5, 6 januari 1843.

116	  Ibidem. 

117	  Ibidem. 

118	  Ibidem, nr. 10, 21 maart 1843. 

119	  Ibidem.

120	 Ibidem, nr. 11, 7 april 1843.

121	  Ibidem. 
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De gewijzigde toon bleef niet onopgemerkt. Een Leidse student uitte kritiek op het te-

rugkerend commentaar van de redactie op het verplicht college volgen, het vooraf be-

talen van de collegegelden, het propedeutisch onderwijs en het Latijn als voertaal. De 

hoogleraren werden bovendien, tot zijn ergernis, met naam en toenaam genoemd. Hij 

vroeg zich af wat de redactie dreef om zo te schrijven: ‘Is het misschien haat, omdat deze 

of gene hoogleraar u op uw examen deed schipbreuk lijden en meent gij u aldus te zullen 

wreken?’ Hij adviseerde de redactie zich te houden bij haar oorspronkelijke doel: ‘Leg U 

liever toe, het Akademie-nieuws nauwkeuriger mede te delen, dan mannen te beschim-

pen die zo verre boven u verheven zijn’. Hij waarschuwde de redactie dat het anders wel 

eens verkeerd zou kunnen aflopen met het studentenblad. Hij had met enkele andere 

studenten het plan opgevat een ander Nieuwsblad ‘in een beteren geest’ op te richten. 

Mocht het zover komen, dan zouden ze ook zeker niet schromen hun naam bekend te 

maken. Iets wat de redacteuren van Minerva kennelijk niet durfden.122 

De redactie verklaarde dat ze de gevoerde toon zou handhaven. Ze vond wat ze tegen 

de hoogleraren had geschreven terecht. Bovendien was er niets strafbaars aan wat ze de-

den en ‘derhalve zullen de waardige professoren wel genoodzaakt zijn, het geschrijf met 

leede oogen aan te zien’. Het niet bekend maken van de namen van de redacteuren had 

niets met lafhartigheid te maken, maar alles met voorzichtigheid. De meeste leden moes-

ten hun kandidaatsexamen nog doen, ‘en of het dan wel eene aanbeveling zoude zijn, als 

een der redacteurs van Minerva bekend te zijn’, wilde de redactie liever overlaten aan het 

oordeel van haar lezers. En nee, natuurlijk zou de Leidse student geen enkel probleem 

hebben met het bekendmaken van zijn naam. Welke hoogleraar zou iemand laten zakken 

die als kampvechter voor hem optrad?123 Er kwam geen tweede Nieuwsblad – althans niet 

in de eerstvolgende jaren. Maar de Leidse student kreeg in één opzicht wel gelijk: Miner-

va zou nog maar enkele malen verschijnen. Tot een tweede jaargang kwam het niet meer.

 

De enigszins rebelse toon die Minerva aansloeg, schrok sommige (Leidse) lezers af. An-

dere juist niet. Een Groningse student complimenteerde de redactie met de interessante 

afleveringen. In een reactie gaf de redactie aan dat ze bij het terugbladeren in de eerste 

nummers inderdaad niet veel belangrijks was tegengekomen. Juist na de plaatsing van 

de meer inhoudelijke stukken had ze veel blijken van tevredenheid en belangstelling ge-

kregen. Ze uitte de wens dat die tevredenheid zich zou vertalen in een groter aantal inte-

kenaren voor de tweede jaargang. Gezien het feit dat de meeste redacteuren nog enkele 

studiejaren voor de boeg hadden, was dit niet raar gedacht. Het is heel goed mogelijk dat 

juist het tekort aan abonnees heeft geleid tot de opheffing van het blad. De Groningse 

student werd in diezelfde reactie namelijk verzocht om zijn invloed aan te wenden ‘tot 

meerdere deelneming te Groningen in onze onderneming’. Het baatte niet meer. Na één 

jaargang hield deze Minerva op te bestaan. 

122	 Ibidem, nr. 17, 21 september 1843.

123	 Ibidem, nr. 18, 10 oktober 1843.
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3.6	 Braga. Dichterlijke mengelingen (1842-1844)

Het initiatief tot de oprichting van de studentenbladen rond 1840 lag bij een klein groepje 

schrijfgrage studenten, die hun (mengel)werk behalve in de studentenalmanakken ook 

graag in een studentenblad wilden publiceren. Bij sommigen van hen speelde het literai-

re element een belangrijke rol. Dit gold ook voor de Utrechtse studenten J.J. ten Kate en A. 

Winkler Prins, die in 1842 een eigen blad oprichtten: Braga. Dichterlijke Mengelingen, uit-

gegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: Utile Dulci. 

Ten Kate was, toen hij in 1838 theologie ging studeren, al een bekend dichter door de 

publicatie van een bundel gedichten. Als student leverde hij veel mengelwerk voor de al-

manak. Uit het artikel ‘Fragment uit een tète-a-tète der redacteuren van den studenten 

almanak’ in de Gedenkschriften, bleek dat Ten Kate zoveel mengelwerk aanleverde dat hij 

gezien werd als de steunpilaar van de almanak.124 De literaire studenten, die inderdaad 

vaak mengelwerk leverden aan de studentenalmanakken, maar ook aan de studenten-

bladen, hadden een uitgesproken mening over literatuur en vormden vaak onderlinge 

groepjes. Ten Kate kwam door enige medestudenten in contact met de literaire studen-

tenclub nek (Natuur en Kunst) te Amsterdam dat zich richtte op de klassieken van de 

Nederlandse letterkunde en zich afzette tegen ‘de erbarmelijke romantiek van de Leidse 

Club’. Tot de nek-club behoorde ook Winkler Prins, die uiteindelijk het initiatief nam tot 

de oprichting van Braga. Winkler Prins was inmiddels predikant te Tjalleberd (een klein 

dorpje bij Heerenveen), maar hij benaderde Ten Kate en J.G. de Hoop Scheffer – beiden 

nog student te Utrecht – om hem te helpen met de uitgave van dit blad. Het blad ver-

scheen in december 1842 bij de Utrechtse firma Paddenburg en was geheel in rijm opge-

steld.125 Het verscheen iedere twee weken en zou twee jaargangen blijven bestaan.

Aangezien Ten Kate het grootste aandeel heeft geleverd aan (de eerste jaargang) van 

Braga, kan dit blad zeker worden beschouwd als een studentenblad. Het grote onder-

scheid met de andere studentenbladen was echter dat dit blad zich niet richtte op het 

studenten- of academieleven. Het was een algemeen literair blad – geschreven door en-

kele studenten – dat zich vooral wilde afzetten tegen de ouderwetse rijmelarij en (nieu-

werwetse) romantiek, waaraan volgens hen ook studenten als Beets en Hasebroek zich 

schuldig maakten.126 De titel was wat dat betreft al veelzeggend: Braga, zoon van Odin, 

de eerste der Skalden (de oud Scandinavische dichters die heldendaden van de koningen 

bezongen). In de satirische stukken hekelden de studenten allerlei werken en tijdschrif-

ten. Bijvoorbeeld ook De Gids, waarin zich toch de studentenauteur verraadt: 

124	 Gedenkschriften 2 (1839) I, 5-10.

125	 Braga. Dichterlijke mengelingen uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zin-

spreuk: Utile Dulci. Nieuwe uitgave met inleiding en toelichting van A. Winkler Prins (Deventer 1883) v-vi; G. 

Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde, deel 7 (Groningen 1912) 339. 

126	 Al eerder had te Groningen een groepje studenten zich verzet tegen de ‘rijmelarij’. Hiertoe behoorden bij-

voorbeeld J.J. Goeverneur en Bennink, die een belangrijke rol speelden in de oprichting van de Groninger stu-

dentenalmanak in 1829 (zie het voorgaande hoofdstuk). 
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Een pas ex-ganzegat [een ganzegat is een tweedejaars, die niet mee mocht doen aan het 

groenen], die ’s nachts de bellen plondert, De glazen inslaat en de ploerten wakker port, 

Des daags zijn vrienden likt, de ontzette groenen donderdt, Latijn als water spreekt, het 

meest zichzelf bewondert, Maar mettertijd professor wordt.127 

Het blad Braga was de schrik van menig auteur en redactie. De namen van de redacteu-

ren werden pas veel later onthuld. In 1883 verscheen een herdruk met een uitgebreide in-

leiding van Winkler Prins waarin hij uiteenzette wat het doel was van dit blad en wie er-

aan hadden meegewerkt.

3.7	 Een belangrijk podium

Na de opheffing van Braga verscheen er verschillende jaren geen enkel studentenblad.128 

De Gedenkschriften, Panathenaeum en Minerva (en Braga) verschenen in opeenvolgen-

de jaren. Zij boden naast academienieuws of mengelwerk ook plaats aan stukken over 

het studentenleven en de ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Het studentenblad leek 

zich zo te ontwikkelen tot een belangrijk podium voor de (landelijke) studentenmaat-

schappij. De overtuiging groeide dat de studentenwereld een eigen wereld was met een 

eigen karakter en eigen belangen, die heel goed in een eigen studentenblad besproken 

zouden kunnen worden. Maar een vaste (terugkerende) vorm had het studentenblad nog 

niet. Dat had alles te maken met het korte bestaan van deze bladen. Het lukte nog geen 

enkel studentenblad om een langere tijd te blijven bestaan. Weliswaar leek de verschij-

ningsfrequentie toe te nemen – de Gedenkschriften verschenen onregelmatig, Panathe-

naeum maandelijks en Minerva tweewekelijks – maar dat leidde nog niet direct tot een 

wekelijks verschijnend studentenblad en een vaste vorm. 

Weliswaar was er nog geen vaststaand concept voor het studentenblad, maar dat nam 

niet weg dat er wel enkele telkens terugkerende elementen waren. De invloed van de 

spectatoriale geschriften is duidelijk zichtbaar: de ‘samenspraak’ en de ‘brief’ blijven te-

rugkeren als ‘vertolker’ van een bepaalde boodschap. Opvallend was ook dat het mengel-

werk een belangrijke plaats blijft innemen in de studentenbladen. De bladen boden niet 

alleen plaats aan proza en poëzie, maar ook illustraties namen een grote plaats in. Ook 

de studentenalmanakken (met name de Utrechtse) bevatten veel illustraties. Deze illus-

traties verbeeldden en definieerden het studentenleven en het student-zijn op een ande-

127	 Braga. Dichterlijke mengelingen, 54.

128	 In 1847 werd door het enkele jaren daarvoor opgerichte Utrechtse studentengezelschap Eltheto (dat zich 

inzette voor de uitwendig en inwendige zending) een eigen blad uitgegeven: Berigten aangaande de uitbreiding 

van Gods Koninkrijk op aarde. Dit blad had tot doel de werkzaamheden in wijder kring bekend te maken en meer 

mensen te enthousiasmeren voor de zending. Johan A. Woudenberg, Uw Koninkrijk kome. Het Utrechtsch Stu-

denten-Zendingsgezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908) (Zoetermeer 1994) 21, 30-32. Vanwege het bijzon-

dere karakter blijft dit studentenblad in deze studie buiten beschouwing. Woudenberg bespreekt het uitgebreid 

in zijn proefschrift. 
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re, eigen manier. Soms fungeerden ze als illustratie bij het mengelwerk, maar dat hoefde 

niet per se. De ‘Kaart van het Stichtse Akademie-Land’ was een op zichzelf staande plaat 

die de studenten toonde hoe hij door de studietijd diende te ‘reizen’. Net zoals de specta-

tors en het mengelwerk in de bladen de studenten (indirect) het ware studentleven voor-

hielden. In andere studentenbladen nam het mengelwerk en de illustraties een kleinere 

plaats in. Deze bladen – zoals de beide Minerva’s – richtten zich veel meer op het acade-

mienieuws en (opiniërende) artikelen over de ontwikkelingen in het studentenleven en 

het hoger onderwijs. Deze elementen zouden terugkeren in de studentenbladen die ver-

schenen na de jaren veertig (al dan niet in combinatie met mengelwerk).
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4 Mondige studenten
 Het studentenblad als krant

De grote politieke veranderingen in het voorjaar van 1848 brachten studenten ertoe op-

nieuw een landelijk studentenblad op te richten. De revoluties en onrusten in Europa de-

den koning Willem II het roer volledig omgooien. De bijzonder conservatieve koning, die 

tot dan toe alle voorstellen van liberale zijde op grote afstand had gehouden, benoemde 

op 17 maart 1848 een commissie die een ontwerp moest maken voor een nieuwe, libera-

le grondwet. Deze nieuwe grondwet was al na een maand gereed; in het najaar van 1848 

werd ze door beide Kamers – de Eerste Kamer ging onder pressie van de koning over-

stag – goedgekeurd. In mei 1848 trad ook een nieuw kabinet aan, onder leiding van twee 

liberalen. De politieke omslag leidde tot hevige consternatie. Voor sommigen waren dit 

donkere dagen, voor anderen betekende deze verandering juist een vervulling van lang 

gekoesterde idealen.1 

Ook in de studentenwereld bleven de politieke veranderingen niet onopgemerkt. En 

hier liepen de reacties eveneens sterk uiteen. In Leiden brachten de studenten welis-

waar een serenade aan de hoogleraar J.R. Thorbecke en curator L.C. Luzac, die waren 

benoemd tot respectievelijk voorzitter en lid van de commissie belast met het ontwerp 

van een nieuwe grondwet, maar dit werd (hoewel door veel studenten wel degelijk er-

varen als een politiek gebaar) door het collegium van het corps verdedigd als een louter 

interne, universitaire zaak, die niet moest worden uitgelegd als politieke betrokkenheid. 

Hun zucht naar behoud van de bestaande orde, kwam in het radicale nieuwsblad Asmo-

dée de Leidse studenten op het predicaat ‘schooljongens’ te staan.2 In Utrecht daaren-

tegen besloot een grote meerderheid – tijdens een vergadering op sociëteit phrm op 15 

maart – openlijk blijk te geven van hun enthousiasme over de ingezette liberale koers. Bij 

verschillende studentenhuizen werd daags daarna de vlag uitgestoken. De sociëteit zelf, 

toen nog gevestigd in een café aan het Wed, werd ’s avonds feestelijk verlicht en op de ge-

vel viel te lezen: ‘Hulde aan den koning. Leve de grondwetsherziening’. De ’s avonds bij-

eengekomen studenten hieven veelvuldig vaderlandse liederen aan, uitgebrachte toasten 

en muziek maakten het feest compleet.3 

1	 Remieg Aerts e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 

1999) 100-102; J.C. Boogman, Rondom 1848. De politieke ontwikkeling van Nederland 1840-1858 (2e druk; Bussum 

1978) 50-62.

2	 Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 463-464. Otterspeer bedoelt hier waarschijnlijk Le Courier Batave waar-

mee Asmodée in 1847 mee was gefuseerd. 

3	 Frits Broeyer, ‘Progressiviteit in de studentenwereld. Utrecht 1848-1853’, in: Jaarboek van Oud-Utrecht, vereni-

ging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der geschiedenis van stad en provincie Utrecht (Utrecht 2004) 
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De feestvierende studenten zullen in deze dagen in maart niet hebben vermoed dat 

aan het einde van het jaar het nieuwe kabinet fikse bezuinigingsplannen zou presente-

ren, die ook het hoger onderwijs troffen. In december 1848 deed het gerucht de ronde 

dat één of meerdere universiteiten zouden worden opgeheven. De studenten te Utrecht 

vreesden de opheffing van hun universiteit. In januari 1849 werd een staatscommissie tot 

herziening van het hoger onderwijs opgericht, die als taak had om ‘een verslag te maken 

aangaanden den tegenwoordigen toestand en de gebreken van het hooger onderwijs hier 

te lande, met aanwijzing van de oorzaken dier gebreken en de middelen tot verbetering’.4 

Daarnaast moest de commissie een wetsontwerp voor het hoger onderwijs opstellen. De 

studenten wilden niet langer zwijgen. Ook hun belangen stonden op het spel. Het veran-

derende politieke klimaat – waarin meer ruimte kwam voor openbaarheid van bestuur 

en het ontstaan van een publieke opinie – bracht ook studenten ertoe hun stem te laten 

horen en actief deel te nemen aan het publieke, rationele en vrije debat.5 De senaat van 

het Utrechtse studentencorps besloot een adres aan te bieden aan de koning waarin werd 

gepleit voor het behoud van de Utrechtse universiteit. Van een studentendemonstratie 

werd uiteindelijk afgezien omdat de gouverneur van de provincie de rector van het corps 

wist te overtuigen dat een dergelijk optreden van het corps niet paste bij haar ‘voortdu-

rende bedaardheid en goede geest’.6 Maar een ander plan, dat op 19 januari tijdens een 

algemene corpsvergadering ter sprake kwam, werd wel uitgevoerd: de oprichting van een 

academisch weekblad.7 

In het voorjaar van 1849 verscheen het Universiteits-blad voor Nederland. De oprich-

ters wilden door middel van dit blad hun wensen aangaande de hervormingen in het ho-

ger onderwijs en het studentenleven kenbaar maken. Het blad verscheen een jaar lang ie-

dere week. Onmiddellijk na de opheffing van het Universiteits-blad verscheen een nieuw 

landelijk studentenblad: Lucifer. Akademische courant. Dit liberale studentenblad bleef 

drie jaargangen bestaan. Zo lang had nog geen enkel studentenblad het volgehouden. De 

April-beweging in 1853, een buitenparlementaire beweging van kerk en conservatieven 

tegen het (door de grondwet van 1848 mogelijk gemaakte) herstel van de rooms-katholie-

ke hiërarchie in (Noord)Nederland, maakte een einde aan het liberale klimaat.8 Ook voor 

het liberale Lucifer – dat zich inmiddels onmogelijk had gemaakt in de studentenwereld – 

was geen plaats meer. In augustus 1853 werd het opgeheven. In maart 1854 richtten enkele 

Amsterdamse en Leidse studenten (opnieuw) een landelijk Universiteitsblad op. Dit blad 

– de goede bedoelingen van de oprichters ten spijt – stak wat saai af bij haar voorganger. 

In januari 1854 werd het weer opgeheven. In een periode van bijna zes jaar verschenen 

120-150, aldaar 121-122. De studenten waren politiek betrokken, maar wensten geen revolutie. De onrusten in Am-

sterdam (en de nieuwsberichten over revoluties elders in Europa) brachten de Utrechtse studenten ertoe zich 

massaal aan te melden voor de opgerichte Burgerwacht, zowel conservatieven als liberalen. 

4	 Universiteits-blad voor Nederland 1 (1849-1850) nr. 33, maandag 14 januari 1850.

5	 Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 102-103, 109; Boogman, Romdom 1848, 62.

6	 Broeyer, ‘Progressiviteit in de studentenwereld’, 132-133.

7	 Ibidem, 132-134.

8	 Boogman, Rondom 1848, 123-125.
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achtereenvolgens dus drie studentenkranten waarin heel nadrukkelijk in opiniërende ar-

tikelen studenten hun eigen standpunt inzake het studentenleven en het hoger onder-

wijs naar voren brachten. De studenten probeerden zo ook deel te nemen aan het debat 

over de verwachte en zo gewenste hervormingen in het hoger onderwijs. Maar slaagden 

ze ook in die opzet?

4.1 Universiteits-blad voor Nederland (1849-1850)

Op 5 maart 1849 verscheen bij uitgeverij J. de Kruyff het eerste nummer van het Uni-

versiteits-blad voor Nederland. Behalve boekhandelaar was De Kruyff ook pedel van de 

Utrechtse universiteit. In die hoedanigheid had hij zijn medewerking geweigerd aan eer-

dere studentenbladen als De gekortwiekte Faam en Minerva. Was hij inmiddels overtuigd 

van het nut van een eigen studentenblad? Of was hij toentertijd vooral ontstemd geweest 

omdat hij was gepasseerd als uitgever? Hoe dan ook, De Kruyff nam een studentenblad 

in zijn fonds op. Of eigenlijk een studentenkrant. Het blad had namelijk het formaat van 

een tabloid en oogde zodoende ook als een echte krant, ofwel dagblad. De studenten 

moesten net als bij andere dagbladen hun armen spreiden bij het lezen van het Univer-

siteits-blad.9 Een dagelijkse uitgave van het blad was ondenkbaar, maar de redactie wilde 

wel iedere week een nummer uitgeven – behalve in de zomermaanden juli, augustus en 

september. De afleveringen waren vooral gericht op nieuws en actualiteiten. Elk num-

mer omvatte vier pagina’s met de min of meer vaste rubrieken: ‘hoofdartikel’, ‘boekbeoor-

delingen’, ‘binnenlandse berigten’, ‘stukken van gemengden aard’, ‘examens-promoties’, 

‘mengelwerk’ en ‘correspondentie’. Het blad bood net als andere dagbladen ook plaats 

aan advertenties. Studenten betaalden vier gulden en vijfentwintig cent voor een abon-

nement van een jaar. 

In het voorwoord van het nieuwe blad zette de hoofdredactie op uiterst serieuze en 

gewichtige toon uiteen waarom ze had besloten tot de oprichting van een nieuw studen-

tenblad. Ze benadrukte dat de ontwikkeling van de mensheid in de voorbije eeuwen een 

alomtegenwoordige zucht naar waarheid had teweeggebracht, die was gediend met vrij-

heid van denken en spreken. Ook de studentenwereld mocht daarom niet langer zwijgen, 

maar moest spreken over haar eigen belangen, meningen en zienswijze over tal van za-

ken. Hoe zou immers de waarheid van de studentenwereld gekend kunnen worden als zij 

niet bevoegd werd geacht om te spreken en te oordelen over haar eigen ervaringen: 

reeds lang heeft zij het begrepen, dat niet alles in den staat op de wetenschap buiten het 

gebied harer beoordeling lag; reeds lang heeft zij behoefte gevoeld aan een orgaan, waar-

in zij zich vrijelijk kon uiten. Het toenemen der vluchschriften, door studenten geschre-

ven, levert er het sprekendste bewijs van.10

9	  Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel’, 88. De titel van dit hoofdstuk heb ik ontleend aan een paragraaf in dit artikel 

‘de krant als voorbeeld’.

10	  Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 1, maandag 5 maart 1849. In 1848 verscheen te Utrecht een vijftal brochures 
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Een eigen studentenblad was dus nodig omdat alleen studenten zelf konden laten zien 

wat er speelde in en van belang was voor de studentenwereld. Het Universiteits-blad 

wilde voorzien in deze behoefte. Daarbij richtte ze zich niet alleen tot de studenten te 

Utrecht, maar ook tot de studenten aan de andere academies en athenea.11 

Hoewel de rector van het Utrechtse studentencorps, B.C. Ledeboer, op de vergadering 

van 19 januari 1849 het plan voor de oprichting van een landelijk academieblad had aan-

geprezen, waren de oprichters ook op weerstand gestuit: 

Wat zouden studenten toch schrijven kunnen, dat waarde had? Wat zouden zij over stu-

die en wetenschap zeggen kunnen, zonder op hunne professoren te smalen? Het kon niet 

anders […] of het zou een wapen worden in de handen van hen, die hatelijkheden wil-

den zeggen, zonder bekend te zijn; of op zijn hoogst zou het een poppenspelletje wezen, 

opdat zich bij de menigvuldige typen ook nog dat van den student-courantier zou kun-

nen voegen.12 

Deze geuite bezwaren lieten zien dat de academische gemeenschap nog steeds niet on-

verdeeld positief reageerde op de uitgave van een eigen studentenblad. De redactie was 

vast van plan alle bezwaren te overwinnen. Ze riep de lezers op om bijdragen te leveren 

aan het blad om de beschuldigingen te ontkrachten en de twijfelaars te beschamen. Stu-

denten moesten bewijzen dat ze niet onmondig, maar prima in staat waren om op een 

juiste manier aan het ‘stelsel van openbaarheid, dat zijn weldadig licht over alles doet op-

gaan’, deel te nemen: 

Laat ons alle krachten inspannen, om aan allen, wier achting wij op prijs stellen, te too-

nen, dat de kern van Neerlands jongelingschap in ware beschaving en verlichting voor 

geen anderen stand in de maatschappij behoeft onder te doen!13

Om eenzijdigheid tegen te gaan, riep de redactie niet alleen studenten, maar ook hoog-

leraren en burgers (hoger of lager geplaatst) op om mee te werken aan het nieuwe blad. 

Dat zou de band tussen allen die met het hoger onderwijs verbonden waren, versterken. 

Iets dat niet alleen in het belang van de studenten, maar ook in het belang van het hoger 

onderwijs in het algemeen was.14 

Het Universiteits-blad wilde een landelijk orgaan zijn. Direct al in het eerste nummer 

bleek dat de redactie in ieder geval medewerking kreeg van Amsterdamse studenten. Het 

voorwoord van de redactie werd namelijk gevolgd door een woord van de Amsterdamse 

onder-redactie. Enkele Amsterdamse studenten van het atheneum en de verschillende 

seminaries te Amsterdam hadden zich aangesloten bij het Universiteits-blad.15 Ze had-

over hervormingen in het studentenleven. En ook elders publiceerden studenten en hoogleraren over de (ver-

wachte) veranderingen in het hoger onderwijs.

11	  Ibidem. 

12	  Ibidem. 

13	  Ibidem. 

14	  Ibidem. 

15	  In Amsterdam bestonden naast het Athenaeum Illustre ook enkele bijzondere predikantenopleidingen: het 
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den al langer behoefte gevoeld aan een eigen orgaan en het nut inziende, dat een derge-

lijk blad kon teweegbrengen, had hen ertoe gebracht zich aan te sluiten bij de Utrechtse 

redactie. Bij deze nauwe samenwerking tussen de Utrechtse en Amsterdamse studenten 

hebben misschien ook de banden tussen het Utrechtse studentengezelschap Menti co-

lendae (…) en het Amsterdamse studentengezelschap Colit exercitio mentem (Oefening 

ontwikkelt de geest) een rol gespeeld. Van het Utrechtse gezelschap hadden enkele zitting 

in de redactie van het Universiteits-blad. De geregelde ontmoetingen tussen de studen-

ten van beide gezelschappen zullen ertoe hebben bijgedragen dat ook de Amsterdamse 

studenten overtuigd raakten van het nut van het nieuwe studentenblad.16 De Amster-

damse onder-redactie riep haar medestudenten op zich niet alleen op het blad in te teke-

nen, maar het ook te steunen door het inzenden van kopij. De onder-redactie beloofde de 

inzenders stipte geheimhouding; namen zouden alleen met nadrukkelijke toestemming 

van de inzenders bekend gemaakt worden.17 

Wat de Amsterdamse onder-redactie vooral voor ogen had met het aanprijzen van het 

nieuwe studentenblad bleek in het tweede nummer, waarin het artikel ‘Vereeniging der 

Studenten te Amsterdam tot één corps’ verscheen. In dit artikel pleitte de auteur voor 

het samengaan van de vier verschillende Amsterdamse studentensenaten (namelijk van 

het Gemeentelijk Atheneum en het Remonstrants, Doopsgezind en Evangelisch-Luthers 

seminarie) en de oprichting van één centrale senaat.18 Een samengaan in een groot, ge-

meenschappelijk corps was niet vreemd gedacht. De studenten van de verschillende 

opleidingen hadden onderling contact, want de studenten van de seminaries volgden 

ook vakken aan het Athenaeum. Bovendien was de in 1841 opgerichte sociëteit Nos Iun-

git Amicitia (Ons verbindt de vriendschap) er voor alle studenten, evenals de in 1831 voor 

het eerst uitgegeven studentenalmanak. In 1847 was een poging tot samengaan mislukt. 

De uitgave van het Universiteits-blad bood de voorstanders van eenheid een nieuwe ge-

legenheid om hun streven onder de aandacht te brengen bij de Amsterdamse studenten. 

De oproep tot eenheid keerde verschillende malen terug in het blad. Uiteindelijk verenig-

den de studenten zich officieel in 1851 in het Amsterdamsch Studenten Corps.19

De manier waarop hoofdredactie en onder-redactie zich in het eerste nummer van het 

Universiteits-blad presenteerden, riep de vraag op of dit ook in volgorde van belangrijk-

heid was. De redactie probeerde dit direct recht te zetten. De volgorde van onderteke-

nen betekende absoluut niet dat de Utrechtse redactie zich meer op de voorgrond wilde 

plaatsen. Om die uitspraak te staven, publiceerde de redactie enkele punten uit de alge-

mene statuten (die de verschillende redacties ook tot hun beschikking hadden) zodat de 

Remonstrants, Doopsgezind en Evangelisch-Luthers seminarie. Studenten van de seminaries volgden ook col-

leges aan het Athenaeum. Knegtmans, Professoren van de stad, 174.

16	  Albert de Lange, J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Een leven in zelfverloochening, Deel I (1829-1861) (Kampen 1995) 

107-108.

17	  Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 1, maandag 5 maart 1849; A. de Lange, J.H. Gunning Jr., 107-108. 

18	  Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 2, maandag 12 maart 1849. 

19	  Knegtmans, Professoren van de stad, 174, 178, 194, 213, 216. 
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lezer zich een beter beeld zou kunnen vormen van de opzet van het blad.20 Het blad was 

bedoeld zowel voor de studenten aan de academies te Leiden, Groningen en Utrecht als 

voor die aan de athenea te Amsterdam en Deventer. De hoofdredactie was weliswaar te 

Utrecht gevestigd, maar alleen omdat Utrecht centraal lag en daarom verreweg de meest 

geschikte plaats was voor de correspondentie en een snelle verzending van de bladen. De 

onder-redacties te Leiden, Groningen, Amsterdam en Deventer hadden alle recht om ver-

anderingen in de inrichting en het bestuur van het weekblad voor te stellen. Iedere redac-

tie had – evenals de hoofdredactie – één stem. Bovendien was de hoofdredactie verplicht 

alle door de onder-redacties goedgekeurde stukken te plaatsen. Het stond studenten ove-

rigens vrij om hun kopij rechtstreeks naar de hoofdredactie te sturen. Stukken moesten 

wel ondertekend zijn en de auteurs bleven verantwoordelijk voor de ondertekende stuk-

ken. Uit deze gang van zaken konden de studenten opmaken dat niemand enig voor-

recht bezat en dat elke student die aan het blad wilde meewerken slechts te maken kreeg 

met enkele studenten uit zijn eigen academiestad.21 De verschillende aangestelde onder- 

redacties en de opgestelde statuten lieten zien dat de oprichters van het Universiteits-

blad hun taak erg serieus namen en goed voor ogen hadden wat ze met het blad wilden. 

Het was ook een eerste aanzet tot de institutionalisering van het studentenblad. 

Hoewel het Utrechtse aandeel in het blad het grootst was, had het blad zeker een lan-

delijk karakter. Studenten uit Groningen, Amsterdam, Deventer en Leiden leverden kopij. 

Iedere week volgden academische berichten uit de verschillende steden. In deze steden 

waren onder-redacties gevestigd. Alleen in Leiden niet. Dat had alles te maken met de op 

dat moment bestaande animositeit tussen het Leidse en Utrechtse corps.22 Kennelijk was 

de plaatselijke medewerking aan een landelijk studentenblad nog niet zo vanzelfspre-

kend dat voorbij kon worden gegaan aan een tijdelijke verslechtering tussen twee cor-

pora. Een Leidse student schreef de Utrechtse redactie een brief waarin hij benadrukte 

dat het Universiteits-blad meer opgang zou maken in Leiden als het zich niet uitsluitend 

richtte op Utrecht en Groningen. De Utrechtse redactie antwoordde dat er nog steeds zo 

weinig uit Leiden werd opgenomen omdat ‘onze herhaalde pogingen om eenige onzer 

Leijdsche academie-broeders tot het vormen eener redactie over te halen tot nog toe vol-

komen schipbreuk hebben geleden’.23 Het Leidse aandeel in het Universiteits-blad was 

dus niet erg groot.

20	 Deze ‘Algemeene statuten van het Akademisch Weekblad’ waren opgesteld door één van de oprichters van 

het Universiteits-blad, de Utrechtse student en latere Groningse hoogleraar Otto van Rees. De Lange, J.H. Gun-

ning Jr., 107.

21	  Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 2, maandag 12 maart 1849.

22	 Dat had waarschijnlijk alles te maken met de afschaffing in 1839 van de groentijd (die werd vervangen door 

een novitiaatsperiode) door het pasgevormde Collegium Civitatis, het nieuwe Leidse corpsbestuur. Utrecht wil-

de vervolgens (studenten van) het Leidse corps niet langer erkennen. Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 462-

463; Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 18, maandag 1 oktober 1849.

23	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 27, maandag 3 december 1849. 
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Het Universiteits-blad bood iedere week het actuele academienieuws: overzichten van 

examens en promoties en een overzicht van binnenlandse berichten aangaande de aca-

demies en athenea. In deze laatste rubriek werden zeer uiteenlopende berichten opgeno-

men: de benoeming van een nieuwe almanakcommissie, de aangekondigde rouw na het 

overlijden van koning Willem II, de benoeming van een nieuwe hoogleraar of zijn benoe-

ming als lid van een wetenschappelijk genootschap, maar ook huwelijksjubilea van hoog-

leraren. Kortom, alle academienieuwtjes kregen een plaats in het weekblad. Daarnaast 

verschenen in het Universiteits-blad ook opiniërende stukken over ontwikkelingen in het 

studentenleven en het hoger onderwijs. De verschillende stukken verraadden een zekere 

gedrevenheid van studenten om op te komen voor hun eigen belangen en rechten. Het 

blad wilde een degelijke studentengeest opwekken, die een sterke, onafhankelijke stu-

dentenstand zou voortbrengen. Het was onmiskenbaar dat studenten een eigen mening 

hadden over de gang van zaken in het onderwijs en dat ze ervan overtuigd waren dat ook 

naar hen geluisterd zou moeten worden bij de besluitvorming rond het hoger onderwijs. 

De serieuze toon die het Universiteits-blad kenmerkte, gold ook als de redactie over de 

student en het student-zijn schreef. Direct in het voorwoord verklaarde de redactie dat zij 

zich wilde plaatsen ‘op het standpunt van den student in den hoogen en edelen zin van 

het woord’.24 Dat was de student die zich met jeugdig enthousiasme wijdde aan de weten-

schap, die waarheid en recht boven alles liefhad, die – immers maatschappelijk nog on-

gebonden – vrij durfde uitkomen voor zijn mening: ‘want vrijheid is zijn leuze, kracht en 

moed zijne wapenen, waarheid zijn schild, overtuiging zijn recht, geloof aan de onvermij-

delijke zege van het goede zijn fakkel, liefde voor al wat schoon en edel is, zijne bescherm-

godin’.25 Deze student zou voortdurend streven naar een ontwikkeling van zijn krachten 

en vermogens. Een goede studentengeest leidde tot zelfstandige studenten die niet om 

drie uur ’s middags het laatste college met een hoofd ‘vol chaos van geleerdheid’ verlie-

ten, maar die nadrukkelijk zelf bepaalden hoe zij zich wilden vormen en welke colleges 

ze daartoe het beste zouden kunnen bezoeken. Ook als men hiertegen zou inbrengen dat 

het een ‘jong mensch niet voegt, reeds zoo vroeg op eigen beenen te willen staan (en dat 

hij veel beter zou doen, zich meer aan de leiding van anderen toe te vertrouwen)’.26 

Het streven naar zelfstandigheid gold overigens niet alleen de student zelf, maar ook 

de studentenstand als geheel. Dat bleek bijvoorbeeld uit het artikel ‘studentenregten’ dat 

in het Universiteits-blad verscheen naar aanleiding van een gebeurtenis in de Utrechtse 

schouwburg. Tijdens een concert in de schouwburg waren de zogenaamde studentenban-

ken al bezet geweest.27 Het was sinds 1839 de afspraak dat bij alle openbare uitvoeringen 

in de schouwburg enkele banken vrij gehouden werden voor studenten, die tevens tegen 

gereduceerd tarief deze voorstellingen konden bijwonen.28 De redactie vond het dus on-

24	 Ibidem, nr. 1, maandag 5 maart 1849. 

25	 Ibidem. 

26	 Ibidem, nr. 3, maandag 19 maart 1849. 

27	 Ibidem, nr. 2, maandag 12 maart 1849.

28	 Van Vredenburch, Schets van eene geschiedenis, 64. 
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gehoord dat de banken ditmaal niet waren gereserveerd; studenten hadden immers even 

goed aanspraak op hun banken als het stedelijk bestuur op hun loge. Maar wat ze eigenlijk 

nog erger vond, was dat de studenten helemaal geen aanspraak hadden gemaakt op de 

banken omdat ze bang waren geweest andere studenten (tussen het gewone publiek) voor 

het hoofd te stoten en het vermaak van het talrijke publiek te verstoren. De auteur wilde 

de studenten naar aanleiding van het gebeurde waarschuwen: weliswaar was het voor-

gaande jaar (op 22 mei 1848) één Utrechts Studenten Corps tot stand gekomen met het 

samengaan van de Senatus Veteranorum en de Senatus Theologorum, maar dat onthief 

studenten niet van de plicht allen afzonderlijk te waken voor de rechten van hun stand: 

‘wij hebben slechts weinige rechten; te weinig, wanneer wij ze vergelijken met die, welke 

Minerva’s zonen in vroegere jaren bezaten’. De studenten moesten er daarom voor zorgen: 

dat men ons niet langer miskenne, waar wij ons kunnen mogen laten gelden; onder-

zoekt, waarin onze weinige rechten bestaan, en van hoedanigen aard ze zijn, opdat gij 

niet door onwetendheid zoudt kunnen falen; tracht ze steeds te handhaven met overleg; 

overeenstemming en vastberadenheid, en moge ieder onzer deze leus tot de zijne ma-

ken: Je maintiendrai!29 

Het benadrukken van het belang van een eigen studentenstand keerde ook terug in de 

verslagen van de studentenconcerten waarin werd benadrukt dat studenten zelf de solo’s 

voor hun rekening moesten nemen (in plaats van ze te laten vervullen door professione-

le, dure solisten). Studenten zouden immers ook liever lid worden ‘van eene zoo in waar-

heid studentikooze inrichting’.30 De redactie kon daarom het initiatief van de Utrechtse 

commissarissen om de concerten niet alleen voor, maar ook door studenten te laten ge-

ven, alleen maar toejuichen. Evenals de intekenlijsten voor het lidmaatschap van het stu-

dentenconcert op de sociëteit: ze moedigde studenten aan om in te tekenen; dat was een 

juiste keuze op de ‘weg van vooruitgang’.31 

Behalve het streven naar eenheid binnen de studentenwereld en het benadrukken van 

de eigen studentenstand, kregen in het Universiteits-blad ook de ontwikkelingen in het 

hoger onderwijs de volle aandacht, evenals de verhouding van de studenten tot hun leer-

meesters, de hoogleraren. Het Universiteits-blad haakte daarmee in op de actualiteit. Het 

weekblad volgde de gebeurtenissen rond de in januari 1849 opgerichte staatscommissie 

tot herziening van het hoger onderwijs op de voet. Ze wilde op die manier deelnemen 

aan de discussie rond de vernieuwingen in het hoger onderwijs, het was immers niet voor 

niets dat de redactie in haar voorwoord nadrukkelijk ook hoogleraren en burgers had uit-

genodigd kopij in te zenden. 

Het was daarom ook niet vreemd dat in de allereerste boekbeoordeling de in febru-

ari 1849 verschenen brochure Een woord over het Hooger Onderwijs van een’ student ter 

29	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 2, maandag 12 maart 1849.

30	 Ibidem, nr. 1, maandag 5 maart 1849, nr. 22, maandag 29 oktober 1849.

31	  Ibidem, nr. 24, maandag 12 november 1849.
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sprake kwam. De redactie had met genoegen kennis genomen van de brochure van deze 

student (de redactie wist niet dat de auteur geen student was, maar de 27-jarige Utrecht-

se buitengewoon hoogleraar wijsbegeerte, C.W. Opzoomer).32 Ze kon instemmen met de 

daarin bepleitte vrijheid van studie en staatsexamens. De redactie was het echter niet 

eens met het voorstel van de auteur dat studenten zelf zitting zouden moeten nemen in 

de staatscommissie om zo eenzijdigheid te voorkomen. Het leek de redactie veel beter 

om te doen wat deze student had gedaan, namelijk het te kennen geven van zijn mening 

door de druk: 

Want zoo zijn stuk eenige waarde heeft, zal hij meer invloed uitoefenen, dan hij zelf zou 

kunnen doen, wanneer hij, in de commissie tegen over zijne professoren gezeten, toch 

waarschijnlijk door een gevoel van wetenschappelijke minderheid zou worden gedrukt; 

terwijl zijn jeugdige leeftijd bij den hooggeleerde of edelmogende onmisbaar (met of 

zonder grond) een vermoeden van onervarenheid, ligtzinnigheid en onbezonnenheid 

zou doen ontstaan. Nee! dat de student niet zwijge, waar hij meent te kunnen en te moe-

ten spreken; maar dat hij zich niet begeef op een terrein, dat hem vreemd is, en waar hij 

zich zeker misplaatst zou voelen.33 

Kennelijk waren studenten zelf nog niet zo ver dat ze in een dergelijke commissie plaats 

wilden nemen naast de hoogleraar.

Enkele maanden later kwam een student in het Universiteits-blad terug op het debat. 

Het leek hem toch goed als er enkele ‘jeugdigen’ plaats zouden nemen in de commissie. 

Hij was er echter van overtuigd dat dat geen studenten moesten zijn, die zouden namelijk 

te makkelijk kunnen worden beïnvloed door de hoogleraren. Het leek hem beter enkele 

pas gepromoveerden aan de commissie toe te voegen. Deze zouden: 

met klem en nadruk de gebreken aan de dag weten te brengen, die zij zelven nog kort te 

voren als studenten hadden opgemerkt, en de hoogleraren meer met de gevoelens der 

academische jongelingschap bekend maken, die zich hoe langs hoe meer tegen de be-

staande inrigting van het onderwijs beginnen te verheffen.34 

Het stuk was misschien wel treffend voor de zoekende houding van de studenten: ze wil-

den heel graag hun stem laten horen, maar het was nog de vraag hoe ze daar vorm aan 

moesten geven. Het was in ieder geval duidelijk dat de studenten veranderingen wens-

32	 Cornelis Willem Opzoomer (1821-1892) was secretaris van de in 1849 ingestelde staatscommissie, maar zou 

uiteindelijk uit de commissie stappen omdat hij zich niet met het ingenomen standpunt kon verenigen. Hij pu-

bliceerde vervolgens een eigen rapport waarin hij de door hem gewenste inrichting van het hoger onderwijs uit-

eenzette: De hervorming onzer hoogescholen (Leiden en Amsterdam 1849). Hierin bepleitte hij de afschaffing van 

het Latijn als academische voertaal, staatsexamens en de centralisatie van het hoger onderwijs in de oprichting 

van één, nationale universiteit. Opzoomer was van 1846 tot 1854 buitengewoon hoogleraar en daarna tot 1890 

gewoon hoogleraar Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en zielkunde aan de Rijksuniversiteit te 

Utrecht. 

33	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 1, maandag 5 maart 1849.

34	 Ibidem, nr. 15, maandag 11 juni 1849.
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ten. Een blik in de almanakken van de laatste jaren was volgens een student voldoende 

om in te zien dat er wel degelijk een strijd gaande was. En ook de oprichting van het Uni-

versiteits-blad zelf was een teken aan de wand: ‘en dit blad zelf, is het niet een krachtig 

bewijs, dat de universiteiten behoefte hadden aan een orgaan om ook aan de wereld be-

kend te maken, hoe hevig zij smachtte naar verbetering in het hoger onderwijs?’35 De au-

teur begreep het stilzwijgen van de kant van de hoogleraren dan ook niet. Hij vroeg zich 

af of de wensen soms dwaas of te onbetekenend waren. Hij riep de hoogleraren op om te 

reageren: 

maakt dan […] een einde aan dat stilzwijgen, voor ons zoo vernederend; legt uwe gron-

den voor ons bloot; overtuigt ons van onze dwaling, of leert zelven de uwen inzien, en bo-

venal denkt niet, dat wij uit andere beweegredenen handelen dan uit eene vurige zucht 

naar vrije kennis en wetenschap.36 

Het was onmiskenbaar dat de komende wetswijzigingen door studenten met verlangen 

tegemoet werd gezien. Uit de verschillende stukken in het Universiteits-blad bleek dat ze 

hoopten dat deze nieuwe wet een einde zou maken aan, zoals zij dat ervoeren, een chaos 

van besluiten. De kritiek op het bestaande onderwijs en in het verlengde daarvan op de 

hoogleraren, richtte zich vooral op het dwangstelsel van de verplichte colleges (zoals het 

Klein-Mathesis), de zogenaamde dictaat-colleges en het verplichte Latijn. In het week-

blad werd kritiek geuit op hoogleraren die weigerden het examen af te nemen bij gemis 

aan een testimonium. Staatsexamens zouden dit probleem kunnen ondervangen. Ook 

het verplicht gebruik van de Latijnse taal bij dissertaties was een terugkerend onderwerp. 

In de praktijk omzeilden sommige studenten deze regel door op stellingen (in het Latijn) 

te promoveren zodat ze hun proefschrift in het Nederlands konden laten drukken.37 Ook 

de collegegelden bleven onderwerp van kritiek. Zouden ze niet beter vervangen kunnen 

worden door een jaarlijks collegegeld: ‘laat het ons vrij staan voor een bepaalde som jaar-

lijks onbepaald alle academisch onderwijs te genieten […] laat de som dier gelden gelijk-

matig, en niet als thans geschiedt, onder de professoren verdeeld worden’.38 

De klachten betroffen ook de bestaande verhouding tussen hoogleraren en studenten. 

Als de hoogleraren werkelijk wetenschappelijke mannen wilden vormen, dan moesten ze 

zorgen dat er een band zou ontstaan tussen henzelf en de studenten. Nu kenden studen-

ten en hoogleraren elkaar alleen van het college:

Wanneer het uur van het collegie daar is, verzamelen zich de toehoorders in de collegie-

kamer; een kwartier uurs daarna verschijnt de professor, de toehoorders spoeden zich 

naar de voor hen bestemde zitplaatsen, en het collegie neemt eenen aanvang; het wordt 

35	 Ibidem, nr. 8, maandag 23 april 1849.

36	 Ibidem. 

37	 Dit was overigens alleen mogelijk voor studenten in de rechten (van 1840 tot 1876 en van 1895 tot 1921). Voor 

andere studenten was sinds het Organiek Besluit van 1815 het promoveren op losse stellingen niet meer toege-

staan. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs, 69.

38	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 13, maandag 28 mei 1849.
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aan geene van beide zijden door vragen of antwoorden afgebroken, dan wanneer er soms 

gerespondeerd wordt, en in dat geval nog wordt er veelal op den catheder van den profes-

sor een lijstje gelegd van hen, die wenschen te responderen, wier namen dan achtereen-

volgens worden afgeroepen.39 

Als een student een hoogleraar nog iets wilde vragen, wachtte hij tot na het college en 

voor een nadere kennismaking kon hij ook besluiten tot een plechtige theevisite. Maar 

meestal verliepen die bezoekjes – bij gebrek aan discours – erg ongemakkelijk. Volgens de 

student zou het dus veel beter zijn als de hoogleraar direct bij aanvang van het college in 

de collegekamer zou verschijnen – niet om direct met zijn dictaat te beginnen – maar om 

zich vriendschappelijk met de studenten te onderhouden.40 

Wat uit deze verschillende voorbeelden naar voren kwam, was dat de hoogleraren 

moeilijk te benaderen waren. Dit bleek ook uit een artikel van een Gronings student over 

de regels die curatoren hanteerden wat betrof het raadplegen en lenen van bibliotheek-

boeken. Als een student een boek wilde lenen, moest hij eerst de bediende verzoeken om 

een gedrukt biljet (met de titel van het te ontvangen boek) en vervolgens zich vervoegen 

bij een hoogleraar, die het biljet moest ondertekenen. En hierin zat nu juist de moeilijk-

heid: de student mocht zich gelukkig prijzen als een hoogleraar zich bij het tweede of der-

de bezoek vrij kon maken om een handtekening te plaatsen. Pas dan kon de student het 

gewenste boek gaan lenen. De lezer zou begrijpen hoeveel ‘stootends hierin voor het ge-

voel van den vrijen muzenzoon gelegen’ was.41 Wat de studenten kortom voor ogen stond, 

was vrijheid van onderwijs.

Deden de hoogleraren iets met de in het Universiteits-blad geuite kritiek? Een enkel voor-

beeld gaf aan dat de hoogleraren wel kennis namen van de inhoud van het blad, maar ze 

namen er niet actief deel aan.42 Tot grote spijt van de redactie, die na de zomervakantie 

verklaarde met nieuwe lust en ijver haar taak weer op te nemen, maar toegaf dat het haar 

wel zwaar viel omdat ze buiten de studentenwereld op geen enkele steun kon rekenen. 

Ze had gehoopt dat het weekblad steun zou ondervinden van allen die bij het hoger on-

derwijs betrokken waren, maar geen van de hoogleraren had de moeite genomen om zich 

in te spannen voor deze zaak. Terwijl het juist bij uitstek een middel was om invloed uit 

te oefenen ‘op dat gedeelte van Neerlands jongelingschap, welks opvoeding hun roeping 

is’.43 De redactie riep de studenten op om vol te houden en kopij te blijven sturen. Mis-

schien dat hun goede bedoelingen toch nog ieders achting zouden kunnen verwerven: 

39	 Ibidem, nr. 15, maandag 11 juni 1849. 

40	 Ibidem. 

41	  Ibidem, nr. 21, maandag 22 oktober 1849.

42	 Na een geuite klacht in het weekblad over de willekeur bij het afgeven van testimonia – wat bij het ene college 

zonder afsluitend tentamen gebeurde, maar bij het andere met – besloot de hoogleraar Oosterse talen het testi-

monium in het vervolg ook af te geven zonder afsluitend tentamen. Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 15, maan-

dag 11 juni 1849, nr. 16, maandag 18 juni 1849.

43	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 18, maandag 1 oktober 1849.
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laat ons tonen, dat wij niet te onmondig zijn om in alle zaken, waarin onderwijs en we-

tenschap gemoeid zijn, onze stem te doen hooren! Laat ons bewijzen, dat ook wij eene 

overtuiging hebben en eenen wil, en dat in de studentenwereld het woord publieke opi-

nie geen ijdele klank is.44 

Uiteindelijk toonden ook de studenten minder interesse voor de ontwikkelingen in het 

hoger onderwijs dan de redactie had gehoopt. De presentatie van het rapport en het 

wetsontwerp van de staatscommissie voor het hoger onderwijs – op 31 augustus 1849 – 

leidde niet tot een stroom van artikelen. Weliswaar maakten het rapport van de commis-

sie en het minderheids-rapport van Opzoomer reacties los in de studentenwereld, maar 

niet zo veel als de redactie had gehoopt: ‘ieder, die de inrigting van ons hooger onderwijs 

eene hervorming noodzakelijk en daarom wenschelijk achtte, moet er zonder twijfel reik-

halzend naar hebben uitgezien’.45 Men zou toch verwachten dat de resultaten een debat 

op gang zouden brengen bij hoogleraren en studenten, maar dat was niet gebeurd: 

indien er in Gelderland door ik weet niet welken Teunis eene bijzonder dikke raap of een 

monsterachtige kool was gekweekt, zou elks mond er vol van zijn, hoogleeraren en orna-

tissimi niet uitgezonderd, oneindig voller ten minste dan van een ontwerp dat de weten-

schap zal ontboeien en vooruitbrengen.46

De redactie wilde in ieder geval wel aandacht besteden aan het rapport. Opzoomer had 

heel bewust en passend in het veranderende politieke klimaat zijn rapport in de open-

baarheid gebracht.47 Daarmee was aan het licht gekomen dat er over belangrijke punten 

in het hoger onderwijs heel verschillend werd gedacht. Juist studenten hadden er belang 

bij om hierover te worden ingelicht. De auteur hoopte dat zijn medestudenten erdoor 

zouden worden opgewekt om ook hun mening te geven. De reeks artikelen verscheen 

vanaf 31 december 1849 in acht achtereenvolgende nummers, die uiteindelijk de laatste 

nummers van het Universiteits-blad vormden. 

De manier waarop het Universiteits-blad zich positioneerde – namelijk door te benadruk-

ken dat ook de studentenstand deel zou moeten nemen aan het publieke debat en de be-

sluitvorming over het hoger onderwijs – paste in het liberale en democratische klimaat 

dat voortkwam uit de politieke veranderingen van 1848 (maar die, zoals eerder betoogd, 

zich al in de jaren dertig en veertig van de negentiende eeuw manifesteerden). De redac-

44	 Ibidem. 

45	 Ibidem, nr. 31, maandag 31 december 1849. Met name het rapport van Opzoomer wekte in Utrecht veel ver-

ontwaardiging omdat hij in zijn rapport opmerkte dat de studenten daar slecht leefden en studeerden. Een stu-

dent benadrukte in een ingezonden stukje dat ‘de geest, die aan de Utrechtsche academie sints eenige jaren 

heerscht, door verscheidene hoogleeraren om het zeerst geprezen [wordt], en wij zijn daar trots op’. Universi-

teits-blad 1 (1849-1850) nr. 23, maandag 5 november 1849. 

46	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 31, maandag 31 december 1849.

47	 C.W. Opzoomer, De Hervorming onzer Hoogescholen. Rapport, wetsontwerp en memorie van toelichting (Lei-

den en Amsterdam 1849) vii.
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tie wilde met het blad een degelijke studentengeest opwekken, ze wilde met dit blad la-

ten zien dat ook de studentenwereld haar stem moest laten horen in het publieke debat. 

Maar juist hetzelfde democratische klimaat bracht de vraag met zich mee in hoeverre een 

blad (of almanak) een studentengeest of publieke opinie kón vertegenwoordigen. Vol-

gens een Amsterdamse student was het een zinloze onderneming om – zoals een Leidse 

student probeerde met zijn artikel over de heersende geest aan de Leidse academie – ‘tal 

van opinies’ uit te lokken: 

ieder zal spreken, niet volgens hetgeen hij aan de academie, maar onder zijne kennis-

sen verneemt. De degelijke, aangename student zal, waar hij is, zich vrienden kunnen 

verwerven; die geene vrienden heeft zal met een ontevreden gelaat altijd fitten, bedillen 

– maar naar waarheid den geest van meer dan 300 jongelieden beoordelen kan hij niet, 

omdat het onmogelijk mag genoemd worden die 300 van nabij te kennen. Het zal daar-

om een onvolkomen en partijdig werk blijven over den geest zijner academie te schrij-

ven, nutteloos nog bovendien, omdat ieder zijne eigene opinie zal blijven behouden.48 

De vraag naar de representativiteit van een orgaan leek een meer algemeen gevoeld pro-

bleem in de studentenwereld. Kon bijvoorbeeld de almanakredactie (die jaarlijks werd 

vernieuwd door middel van coöptatie) eigenlijk wel de geest weergeven van het gehele 

corps? De tot dan toe vanzelfsprekende vertegenwoordiging van de academie door een 

kleine groep studenten kwam ter discussie te staan. In het Universiteits-blad stelden en-

kele Utrechtse studenten voor om door middel van verkiezingen (uit een voorgesteld 

drietal) de studenten zelf een redactielid te laten kiezen. Daarmee zou ‘den almanak van 

eene bijzondere inrigting tot een zaak van het gansche studentencorps’ worden en be-

ter aan haar doel beantwoorden.49 Een almanak of een blad moest dus de zaak zijn van 

de hele studentenwereld, niet slechts van enkelen. Een almanak kon niet langer de heer-

sende studentengeest vertegenwoordigen als niet alle studenten op een bepaalde ma-

nier een stem hadden in de samenstelling van de redactie. In de studentenmaatschappij 

kwam zodoende een discussie op gang, die ook breder gevoerd werd. Ook in de maat-

schappij kwam met de nieuwe liberale politieke cultuur de traditionele bestuurscultuur, 

waarbinnen een kleine elite meende het volk te kunnen representeren, ter discussie te 

staan.50 

In hoeverre de kwestie van de representativiteit bij het Universiteits-blad een rol speel-

de, is lastig te beoordelen. Wel bleek bij de opheffing in februari 1850 dat er bepaalde 

‘omstandigheden’ waren waardoor het Universiteits-blad ‘van eene zekere zijde’ niet op 

algehele sympathie kon rekenen. Kwam deze onvrede vooral van de liberale studenten, 

die, zoals in Lucifer ter sprake zou komen, meenden dat het Universiteits-blad niet uitge-

sproken genoeg was? De namen van de redacteuren werden niet in het blad zelf bekend 

gemaakt. Maar waarschijnlijk nam de Utrechtse student rechten en latere Groningse 

48	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 12, maandag 21 mei 1849.

49	 Ibidem, nr. 8, maandag 23 april 1849.

50	 Zie ook: Van Berkel, De stem van de wetenschap, deel I, 285.
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hoogleraar staathuishoudkunde, O. Van Rees, het initiatief tot de uitgave van het Univer-

siteits-blad. Hij was de zoon van de Utrechtse hoogleraar R. van Rees, die fysica en astro-

nomie doceerde. Van Rees behoorde tot een groep vooruitstrevende Utrechtse studenten, 

die niet alleen hervormingen in het onderwijs, maar ook in het studentenleven wenste. Hij 

richtte in 1847 met enkele andere studenten het gezelschap Sappho op en publiceerde in 

1848 Bedenkingen tegen het Groenwezen aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgegeven van 

wege het gezelschap Sappho. Het stuk werd weerlegd door de Utrechtse student,  Daniël 

Koorders, die, hoewel liberaal, geen oplossing zag in afschaffing van de groentijd.51 Dat 

nam niet weg dat beiden streden voor hervormingen in het Utrechtse studentencorps. 

Een vriend van Van Rees, de Utrechtse student theologie en latere belangrijke theo-

loog, J.H. Gunning, maakte ook deel uit van de redactie van het Universiteits-blad.52 Van 

de laatste was misschien wel het artikel ‘Een woord aan mijne jongste medebroeders’ 

waarin de te Utrecht aangekomen studenten werd gewezen op het doel van hun stu-

die.53 Behalve zich te vormen en zich voor te bereiden op hun maatschappelijke plichten, 

moest de student zich ook voorbereiden op de eeuwigheid. Daarvoor wees de auteur zijn 

broeders op een ‘kostbaar boekske, Evangelie geheeten’.54 Tot de redactie van het Univer-

siteits-blad behoorde eveneens de Utrechtse student H.A.L. Hamelberg, in 1849 rector van 

de senaat van het Utrechtse studentencorps. Hij overhandigde het adres van de Utrechtse 

studenten aan koning Willem II in februari 1849.55 Andere studenten die een belangrijke 

rol speelden in het weekblad waren de Utrechtse student theologie M.E. van der Meu-

len en de Utrechtse student medicijnen H. Fabius.56 De laatste publiceerde in 1846 Kleine 

gedichten voor de lieve jeugd aan de hoogere scholen (parodieën op de bundel gedichten 

van Hieronymus van Alphen), een bundel die meermalen werd herdrukt.57 In het Univer-

siteit-blad publiceerde hij eveneens mengelwerk.58 Het boekje Mijn Kamer dat hij in 1849 

51	  De Lange, J.H. Gunning Jr., 107, 110. 

52	 Ibidem, 107.

53	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 24, maandag 12 november 1849.

54	 Hoewel biograaf De Lange verklaart dat hij onmogelijk heeft kunnen vaststellen of Gunning heeft gepubli-

ceerd in het Universiteits-blad is dat toch heel goed mogelijk. De meeste stukken werden ongetekend gepu-

bliceerd of slechts met initialen. Hij was in 1849 in ieder geval al een ouderejaars student. Gunning was in 1848 

geslaagd voor zijn kandidaatsexamen in de letteren en was na de zomer van 1848 begonnen met zijn studie theo-

logie. De Lange, J.H. Gunning Jr., 101, 107. Hij publiceerde ook in Lucifer, het blad dat na het Universiteits-blad 

verscheen. Dat stuk – over de onwenselijkheid van het groenwezen – ondertekende hij overigens wel voluit; maar 

dat gold voor meer stukken in dat blad.

55	 Van Doorninck, Vermomde en naamloze schrijvers, deel 2, 561; H.P.N. Muller, Oude Tyden in Den Oranje-vrys-

taat. Naar Mr. H.A.L. Hamelberg’s nagelaten papieren (Leiden 1907) 57.

56	 Marinus Ernestus van der Meulen (1826-1904) studeerde theologie in Utrecht. Hij werd uiteindelijk predikant 

te Bolsward waar hij zich als liberaal figuur inzette voor openbaar onderwijs, de Maatschappij van Weldadigheid 

en het krankzinnigeninstituut te Geel. Hij redigeerde de Bolswardsche Courant, was stadsarchivaris en lid, voor-

zitter en secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur. J.J. Kalma, ‘Marinus Ernestus van der Meulen’, in: Biografisch 

lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 1, 178.

57	 L.G. Saalmink, ‘In het spoor van Hieronymus van Alphen’, De Negentiende Eeuw 28 (2004) 2, 149-165, aldaar 

157.

58	 De bundel Kleine gedichten werd geïllustreerd door de Leidse student Alexander Verhuell, die eveneens het 

werk van Klikspaan illustreerde. Bij ‘De monsterontgroenpartij’ – een gedicht dat in het Universiteits-blad ver-
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onder het pseudoniem ‘een student’ publiceerde, werd in het Universiteits-blad negatief 

gerecenseerd door de Leidse student C.B.H. (misschien wel de Leidse student theologie 

Conrad Busken Huet).59 

Al met al was het te Utrecht een gemêleerde groep studenten die zich inzette voor het 

Universiteits-blad. Maar afdoende was het niet. Na 39 nummers hield het Universiteits-

blad op te bestaan. De redactie laakte in het nummer van maandag 25 februari 1850 in een 

afscheidswoord de interesse en medewerking onder studenten: 

gij noemdet het flaauw waar wij ons inspanden om onzen naam student eene edeler be-

tekenis te geven – maar gij vergeet, dat het aan u zelven heeft gestaan, die flaauwheid te 

vervangen door kracht, dien stilstand door leven en geest. De steen valt op u zelven ne-

der.60 

De redactie bedankte allen die hadden meegewerkt aan het blad en blijk hadden gege-

ven van belangstelling en ‘geestelijke mondigheid’. Ze bedankte inzonderheid de redac-

ties in de andere academiesteden.61 Ten slotte kondigde de redactie in dit afscheidswoord 

de komst aan van een nieuw studentenblad. Ze wenste dit blad een betere uitslag toe dan 

die het Universiteits-blad ten deel was gevallen en sprak de wens uit dat het nieuwe blad 

echte studenten-zin, namelijk ‘veerkracht, leven, bewustzijn van innerlijke macht, we-

tenschap en zedelijkheid’, mocht teweegbrengen.62 

4.2	 Lucifer. Akademische courant (1850-1853)

Twee weken na het laatste nummer van het Universiteits-blad verscheen bij uitgeverij 

C.H. van Nederhasselt en Zoon te Maarssen een nieuw weekblad: Lucifer. Akademische 

courant. Het nieuwe weekblad nam bijna ongemerkt de plaats in van het voorgaande 

blad. In bepaalde opzichten verschilde Lucifer ook niet veel van het Universiteits-blad. 

Het had hetzelfde tabloid-formaat en bevatte eveneens nieuwsberichten van de verschil-

lende universiteiten en athenea. Ook dit blad bevatte meer algemene, opiniërende arti-

scheen, maakte de Utrechtse student theologie W.H.A. Verhoeff een plaat. Studenten konden zich intekenen voor 

deze plaat voor ƒ0,60 cent. Universiteits-blad 1 (1849-1850), nr. 23, maandag 5 november 1849, nr. 25, maandag 19 

november 1849.

59	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 17, maandag 25 juni 1849.

60	 Ibidem, nr. 39, maandag 25 februari 1850.

61	  In het Universiteits-blad verscheen ook een verslag van een vergadering van Vindicat atque Polit waarin 

melding werd gedaan van de benoeming van de onder-redactie van het Universiteits-blad te Groningen. Tot de 

onder-redactie behoorden: M.J. Baart de la Faille (student medicijnen), A.E. Sichterman van de Brake (student 

rechten), F.W.O. Rogge (student theologie) en J.W. van Uildriks (student rechten/letteren). Universiteits-blad 1 

(1849-1850) nr. 14, maandag 4 juni 1849. Uit de Groninger studenten almanak voor 1850 bleek dat de Groningse 

studenten het Universiteits-blad met plezier lazen: ‘en maakte het Universiteitsblad [sic], dat zulk een hechte 

band konde en moest zijn tusschen de Studenten van geheel Nederland, hier dan ook al weinig opgang en ont-

ving de Onderredactie, hier te stede gevestigd, hoe herhaaldelijk zij zulks ook verzocht, weinige ondersteuning, 

het wordt nogtans altijd met graagte gelezen’. Groninger studenten almanak voor 1850 (Groningen 1849) 110-111.

62	 Universiteits-blad 1 (1849-1850) nr. 39, maandag 25 februari 1850.
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kelen en mengelwerk. Verder stapten de studenten ook zonder enige terughoudendheid 

over naar het nieuwe blad. Een student stuurde zijn reactie op een artikel in het laatste 

nummer van het Universiteits-blad naar de redactie van Lucifer, die het slechts met een 

korte verwijzing naar het Universiteits-blad opnam. De discussie in het Groninger stu-

dentencorps over het contributiegeld – besproken in het Universiteits-blad – werd even-

eens voortgezet in Lucifer. En bij de almanak-besprekingen liet de recensent de Amster-

damse almanak maar buiten beschouwing ‘na ’t ontwikkeld verslag daarvan in een der 

laatste nommers van ’t Universiteitsblad’.63

Toch was Lucifer niet zonder meer een voortzetting van het Universiteits-blad. Uit het 

voorwoord van het nieuwe studentenorgaan bleek dat de redactie een meer uitgespro-

ken, liberale invalshoek koos. Daarmee zette ze zich af tegen de in haar ogen te voor-

zichtige koers van het Universiteits-blad. De redactie begreep dat velen zich natuurlijk 

zouden verbazen dat er opnieuw – ondanks de opheffing van eerdere bladen – een po-

ging werd ondernomen om een eigen orgaan uit te geven. Misschien zouden de lezers 

met een medelijdende glimlach of een bedenkelijk schouderophalen de dwaze redactie 

veroordelen, die geen les uit het verleden leek te trekken. Maar de redactie was van me-

ning dat het mislukken van eerdere pogingen zowel te wijten was aan de oprichters als 

ook aan de studenten: ‘de gebreken aan te wijzen in ’t bestaande, was u genoeg; maar zelf 

de hand aan ’t werk slaan en te verbeteren, wat ge verkeerd vondt dat wildet of kondet gij 

niet’.64 Misschien dat de redactie hiermee wat scherp uit de hoek kwam en haar handels-

wijze was ongetwijfeld niet politiek, maar het was haar doel ook niet om zich aangenaam 

te maken bij de studenten. Dat was volgens haar juist de oorzaak van het mislukken van 

de vorige bladen: 

niet door de onverschilligheid der studentenwereld, maar door de halfheid en onbe-

stemdheid van ’t orgaan. Men wil receptief wezen; onder geen’ enkele vlag wil men va-

ren; sympathie wil men wekken bij allen voor alles; zoo wil men allen te vriend houden, 

en juist daardoor maakt men zich ieder tot vijand.65 

Het mislukken van de poging lag altijd aan de ondernemers. De Faam, Minerva, het Pana-

thenaeum en het Universiteits-blad waren daar een sprekend bewijs van. De redactie wilde 

hun verdiensten overigens niet uitvlakken. Integendeel, ze sprak lof en eer uit voor hun stre-

ven. Ook al hadden ze zich wel eens vergist ‘op den nog ongebaanden weg’ hoe ze hun doel 

het beste konden bereiken. Maar niettemin hadden deze bladen de grondslag gelegd waar-

op de redactie van Lucifer wilde voortbouwen: ‘hun doel is het onze. Mogten wij het beter 

bereiken, zij hebben de klippen en ondiepten ons gewezen, die wij moeten vermijden’.66 

Van één ding was de redactie in ieder geval overtuigd: een eigen orgaan voor studenten 

was nodig en nuttig. Het bezwaar van sommigen dat een eigen orgaan de publieke opinie 

63	 Lucifer. Akademische courant 1 (1850-1851) nr. 1, 11 maart 1850, nr. 5, 8 april 1850, nr. 15, 18 juni 1850.

64	 Lucifer 1 (1850-1851) nr. 1, 11 maart 1850. 

65	 Ibidem. 

66	 Ibidem. 
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zou moeten verkondigen, dat die niet zou bestaan in de studentenwereld en dat dus het 

bestaan van een eigen orgaan zinloos zou zijn, wees de redactie volstrekt af. Als het wer-

kelijk zo was dat in de studentenmaatschappij een publieke opinie ontbrak, was dat juist 

des te meer reden voor een eigen orgaan: 

want gesteld, het ware zoo, er bestond in ons midden geen publieke opinie, moet men 

dan zoo een opinie niet vormen en leiden? Is niet juist dat gemis een bewijs te meer van de 

behoefte aan een orgaan, waarin dan enkelen onzer medebroeders hun meeningen kun-

nen mededeelen en er de overigen hun gedachten op doen vestigen? In ons oog zeker.67

Juist die overtuiging had de redactie aangespoord om hun plan door te zetten en Lucifer 

op te richten. 

De redactie wilde met dit weekblad de enige en echte studentengeest aanwakkeren. 

Ze zou niet schromen – zoals de titel ook al aangaf – haar licht te laten schijnen over tal 

van zaken, ook wanneer het moeilijke of pijnlijke onderwerpen betrof. In het blad zou-

den zowel ontwikkelingen in het studentenleven, als ook de ontwikkelingen in het hoger 

onderwijs aan de orde komen. Het bezwaar dat volgens sommige studenten het hoger 

onderwijs niet in een studentenorgaan thuishoorde – en dat het daarmee ophield een 

studentenorgaan te zijn – vond de redactie ongerijmd: ‘wat moet meer de belangstelling 

trekken van ieder student dan juist dat hooger onderwijs, van welks inrigting voor ons 

zoveel afhangt?’68 Maar alle stukken waren welkom. De redactie wilde ook een feuilleton 

opnemen om zodoende ook de eigen ‘studenten-belletrie’ te bevorderen. Ze hoopte dat 

de studenten zich zouden willen inzetten voor het blad en daarmee zouden aantonen dat 

zij, net als de redactie, belang stelden in de bloei van het corps: 

een vrij, zelfstandig orgaan willen wij u verschaffen, waarin onze belangen met warmte 

worden behandeld, en onze regten verdedigd. Maar daartoe, akademiebroeders! reke-

nen wij op uwe ondersteuning. Zonder die kunnen wij niets ten goede uitrigten; met uwe 

hulp veel.69

Het voorwoord was ondertekend door de redactie te Leiden, Utrecht en Groningen. 

Het weekblad Lucifer verscheen wekelijks van 11 maart 1850 tot 9 augustus 1853. Het 

haalde zelfs een derde jaargang, iets wat nog geen enkel studentenblad was gelukt. Het 

blad werd veel gelezen en ook over kopij had de redactie niet te klagen. Zelfs hoogleraren 

stuurden kopij in.70 En ook de buitenwereld nam notie van wat in het studentenweek-

blad aan de orde werd gesteld. Dat had ook alles te maken met de persoon van de redac-

teur: de al genoemde Daniël Koorders, ook wel ‘Daantje’ genoemd, ‘van wien niemand 

begreep, wanneer hij sliep of wanneer hij studeerde, maar die toch de knapste student 

67	 Ibidem. 

68	 Ibidem.

69	 Ibidem. 

70	 De Utrechtse hoogleraar Nederlandse taal- en Letterkunde L.G. Visscher (1797-1859) publiceerde in de eerste 

jaargang van Lucifer over de rederijkers in de veertiende en vijftiende eeuw. Ook de liberale hoogleraar S. Visse-

ring publiceerde in Lucifer. 
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was van de geheele school […] bij al zijn examens met den hoogsten lof slaagde’.71 Deze 

veelbelovende student bewoog zich kennelijk op allerlei vlakken tegelijk. Koorders was 

geboren in 1830 en liet zich in 1847 inschrijven bij de Utrechtse academie. Hij studeerde 

in de rechten, de letteren en de theologie. In de eerste en de laatste faculteit zou hij uit-

eindelijk in 1859 en 1860 ook promoveren. Hij was een groot aanhanger van het liberalis-

me van J.R. Thorbecke. Hij was een adept van Opzoomer en droeg diens voorkeur voor 

centralisatie van het hoger onderwijs onophoudelijk uit, ook in het nieuwe studenten-

blad. Behalve in Lucifer publiceerde hij ook in De Gids en schreef hij verschillende bro-

chures.

In eerste instantie begroetten de studenten Lucifer gewoon als een nieuw landelijk 

studentenweekblad. Evenals in de voorgaande studentenbladen verschenen ook in dit 

weekblad academische berichten, verslagen van vergaderingen en feestelijkheden, arti-

kelen over ontgroeningen et cetera. Groningse, Leidse en Amsterdamse studenten stuur-

den kopij in. Maar door de onomwonden manier waarop de Utrechtse redactie tal van 

zaken benaderde, ontstond er al snel een wat ruzieachtige sfeer rondom het blad. Het 

studentenleven, de studentenliteratuur, het onderwijs, de hoogleraren; zelfs de algemene 

tijdschriften ontkwamen zo nodig niet aan de kritiek van Lucifer. Met name drie onder-

werpen leidden tot felle reacties in de studentenwereld en daarbuiten: de kritische be-

spreking van de studentenalmanakken, het vraagstuk van de oprichting van één nationa-

le universiteit (en in het verlengde daarvan de opheffing van de andere academies) en de 

gewenste hervorming in het (Utrechtse) studentenleven.

Direct in het eerste nummer van Lucifer verklaarde de redactie dat ze in haar blad ook 

heel bewust de ontwikkeling van de studentenliteratuur wilde stimuleren. Aangezien de 

studentenliteratuur zich voornamelijk uitstrekte tot de studentenalmanakken, wilde de 

redactie in Lucifer de verschillende studentenalmanakken recenseren en onderzoeken of 

zij wel aan hun doel beantwoordden.72 De almanakrecensies waren geen ongewoon ver-

schijnsel. Ook in de voorgaande studentenbladen waren de almanakken gerecenseerd, 

meestal door leden van een van de andere corpora. In Lucifer echter nam de redactie alle 

almanakken voor haar rekening. De minutieuze verslagen van de studentenjaarboekjes 

lieten zien dat ze haar taak erg serieus nam. De jaarverslagen, het mengelwerk en de va-

ria, alles kwam uitgebreid aan bod. Alles wat niet voldeed aan de ware studentengeest 

moest het ontgelden. 

De recensies leidden tot veel kritiek. Een Leidse student meende dat de recensent te 

veel afkeurde zonder daarvoor bewijzen te leveren: ‘wij willen bewijzen, geen magtspreu-

ken. De tijd der veemgerigten [geheime rechtbank die buiten de openbare macht om 

vonnissen uitsprak en voltrok] is voorbij’.73 Ook de Groningse studenten waren veront-

71	  Bij de oprichting van Lucifer was waarschijnlijk ook de Utrechtse student F.J.N. Brouwer betrokken. Van Vre-

denburch, Schets van eene geschiedenis, 107-11; Broeyer, ‘Progressiviteit in de studentenwereld’, 134-135. 

72	 Lucifer 1 (1850-1851) nr. 1, 11 maart 1850. De besprekingen van de studentenalmanakken verschenen onder de 

titel ‘Beschouwingen omtrent de Nederlansche studenten-literatuur’ en waren ondertekend met ‘[Koorder]S.’. 

73	 Ibidem, nr. 4.
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waardigd over de recensie van hun almanak. De recensent was de recensie begonnen met 

op te merken dat de almanak toch echt een Gronings product was: 

’t heeft toch zoo iets bepaald Groningsch, iets taais, iets kleverigs, iets blaauwe klei-ach-

tigs; er ligt een Groningsch-aardig element in. Voor iemand als ik, die niet gewoon is aan 

’t slikken van zoo zwaar een pil, heeft het heel wat in van een boek, waarin zoo een pro-

vencaalsch element domineert, een verslag te leveren.74

Verder was de Groningse almanak ook geen product van studenten. In Leiden en Utrecht 

werd de almanak door studenten geschreven, in Groningen daarentegen ‘minder door, 

meer voor, ten nutte van de jongelui’.75 De oorzaak daarvan moest volgens de recensent 

gezocht worden in de goede verhouding tussen de studenten, hoogleraren en burgers, 

die veelvuldig met elkaar omgingen. Het kon niet anders dan leiden tot een neutrale, lie-

ve toon in de almanak:

de student wordt door den burger gul onthaald op honingkoek en stroop en jenever; wat 

wonder, dat hij in dank daarvoor ’t papieren kind van de burger-schrijver in zijn jaar-

boekje een plaatsje geeft? Ja, heil u! Groningsche geëmancipeerde burgerlievende Mi-

nerva’s-Zonen!76

Ook de inhoud van het mengelwerk was ver onder de maat. De meeste auteurs kopieer-

den maar wat alledaagse stukjes. De gedichtjes waren bijna allemaal vulgair en overbe-

kend. Het was kortom de naam van studentenliteratuur niet waard. De almanak getuig-

de op geen enkele manier van een ‘algemeene geestesontwikkeling’ onder de Groningse 

medebroeders.77 En daar konden de Groningse studenten het mee doen. De reactie was 

tweeledig. Enerzijds waren de studenten te Groningen erg boos over deze recensie (maar 

dat bleek pas later). Anderzijds trokken ze zich de kritiek aan: een jaar later zou de recen-

sent zich in Lucifer een stuk positiever over de Groningse almanak uitlaten omdat die in 

ieder geval was samengesteld door studenten.78 Niet alleen de Groningse, ook de andere 

74	 Ibidem, nr. 11.

75	 Ibidem. 

76	 Ibidem. 

77	 Ibidem. 

78	 Ibidem, nr. 30, donderdag 2 januari 1851. In de Groningse studentenalmanakken voor 1852 kwam in het op-

genomen mengelwerk de tegenstand tegen Lucifer en met name de almanakrecensies goed naar voren. In ‘Frag-

menten en schetsen uit het tweejarig studentenleven van den heer Zebedeus’ volgt de lezer de jonge student Ze-

bedeus aan de academie. In het vierde hoofdstukje wordt Zebedeus benaderd door ‘een Heer, van een geleerd 

voorkomen, met een bril op’. Deze heer werd voor zeer geleerd gehouden ‘want hij had het candidaatsexamen in 

de letteren en het propaedeutische in de theologie afgelegd, en gaf dus voor in de letteren, regten en theologie 

te studeren’. Dit was onmiskenbaar een verwijzing naar Daniël Koorders. Deze heer vraagt Zebedeus of hij re-

dacteur wil worden van het dagblad ‘den Vuurpijl’, waar hijzelf hoofdredacteur van is. Zebedeus verklaart nogal 

onder de indruk te zijn van het geleerde niveau, waarop de hoofdredacteur antwoordt dat het veel gemakkelij-

ker gaat dan Zebedeus denkt. De geleerde almanakrecensies bijvoorbeeld: ‘behalve den onzen, waar ik mede-

redacteur van ben, recenseren wij zoo, dat er niets goeds aan blijft; op de meeste stukjes zijn wel aanmerkingen 

te maken, en als wij er geen aanmerkingen op maken kunnen, slaan wij ze maar over: aan ’t slot brengen wij de 

studentenalmanakken moesten het ontgelden. 
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Aan het einde van de reeks kwam de recensent tot de conclusie dat de almanakken al-

leen van nut waren vanwege de bellettrie, maar daar zouden de studenten dan wel veel 

harder voor moeten werken. De almanakredacties moesten bovendien veel kritischer 

worden in wat ze wel en niet in de almanak opnamen. Met hun onkritische houding sti-

muleerden ze slechts middelmatigheid. Vandaar dat de recensent ook zulke scherpe kri-

tieken had geleverd, ‘koudvuur geneest men alleen door branden’.79 Ook in de volgende 

jaargangen kwam dit punt weer naar voren: de ware studentengeest kon slechts wor-

den weergegeven – niet door àl het mengelwerk van studenten op te nemen – maar door 

slechts die stukken op te nemen die ten goede zouden komen aan de ware studenten-

geest. En de geest van het corps was in de ogen van de liberale redactie de geest van de 

hoogst ontwikkelden in het corps; en dus altijd slechts van een gedeelte.80 

De studentenalmanakken waren volgens de recensent dus alleen van belang vanwege 

het mengelwerk. Voor al het andere nieuws waren ze volgens hem ongeschikt. Om be-

paalde toestanden of gebeurtenissen accuraat te kunnen bespreken, verscheen de alma-

nak vaak veel te laat. Bovendien representeerden de almanakken slechts de afzonderlij-

ke academies en athenea, niet de nationale studentengemeenschap in het algemeen. Ze 

zouden dus ook nooit een band tussen de verschillende universiteiten kunnen opleveren. 

Integendeel, volgens de recensent scheidden ze de studenten juist van elkaar. Daarom 

was hij – als voorstander van centralisatie van het hoger onderwijs – er van overtuigd dat 

naast de almanakken ook een Nederlands academieblad zou moeten bestaan, dat uitging 

van de academies gezamenlijk: 

dat blad brenge de organisatie van ’t hooger onderwijs en bepaalde toestanden aan be-

paalde akademien ter sprake; ’t geve botsing en wrijving, en bewege zich op ’t veld van de 

wetenschappelijke polemiek.81 

Daarom stelde hij ook groot belang in Lucifer en hoopte hij dat het weekblad kon reke-

nen op de belangstelling van de studenten. Hij riep zijn medestudenten op de handen in 

een te slaan. Dan konden studenten ook aan de buitenwereld – die studenten immers be-

oordeelde op wat ze in haar organen las – bewijzen dat ze belangstelling toonden voor de 

ontwikkeling van hun innerlijk leven.82

Aan het begin van de tweede jaargang verklaarde de redactie dat de studentenlitera-

tuur en vooral haar ontwikkeling, voorwerp van nauwlettend onderzoek zou blijven. Ze 

slechten in rekening, de goeden stellen wij = 0, en zoodoende komt er altijd een nadeelig saldo uit’. Koorders kon 

de satire niet waarderen. In de recensie van het betreffende jaarboekje typeerde hij deze fragmenten als typisch 

Gronings en misplaatst: ‘en die zoogenaamde satire op den hoofdredacteur – wiens medeplichtigheid aan een 

zekere recensie men hem in Groningen maar niet kan vergeven – verdient evenmin weerlegging. Ze mist alle 

scherpheid, geestigheid en juistheid.’ Groningsche studentenalmanak voor het jaar 1852 (Groningen 1852) 150-

154; Lucifer 3 (1852-1853) nr. 14.

79	 Lucifer 2 (1851-1852) nr. 15, 17 september 1851.

80	 Ibidem. 

81	  Lucifer 1 (1850-1851) nr. 15, 18 juni 1850.

82	 Ibidem. 
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was zich ervan bewust dat de kritiek scherp was, maar de studenten moesten het zich ook 

niet te persoonlijk aantrekken: ‘waar men deze onze scherpheid veroordeelde, daar deed 

men, wat men in een land, klein als ’t onze, algemeen doet: wat tegen zaken gericht was 

beschouwde men als gericht tegen een bepaald individu’, maar het aanwijzen van weten-

schappelijk feilen was volgens de redactie niet de ‘aanranding van iemands karakter’.83 De 

reeks almanakbeschouwingen zette inderdaad kwaad bloed bij vooral de Groningse stu-

denten. Vooralsnog bleven de verschillende academiesteden hun medewerking aan het 

blad verlenen. Kennelijk hechtten studenten al te veel aan een eigen (landelijk) studen-

tenorgaan om dat zomaar op te geven.

De redactie van Lucifer toonde zich in haar handelwijze een echte voorstander van het 

liberale denken. Ze wilde zaken onomwonden, zonder omhaal van woorden en zonder 

83	 Lucifer 2 (1851-1852) nr. 1, 24 maart 1851.

Afb. 6 Daniël (Daantje) Koor-

ders, hoofdredacteur van Luci-

fer. Akademische courant. Uit: 

Van Vredenburch, Schets van 

eene geschiedenis, 272.
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op de persoon te spelen, aan de orde stellen. Alleen dat zou in haar overtuiging de stu-

denten tot nut zijn. De redactie stak haar voorkeuren en overtuigingen inderdaad niet on-

der stoelen of banken. Niet als het ging om het niveau van studentenliteratuur en ook niet 

als het ging om de door haar gewenste ontwikkeling in het hoger onderwijs. Al direct in 

het eerste nummer van Lucifer positioneerde de redactie zich als voorstander van de door 

Opzoomer bepleite centralisatie van het hoger onderwijs.84 In het artikel ‘Eéne academie 

in Nederland, of meer?’, schaarde de redactie zich achter de voorstanders van één, natio-

nale universiteit.85 Het hoger onderwijs was daar volgens haar het meest bij gebaat. Het 

zou vollediger worden omdat er in meer takken van wetenschap onderwijs zou kunnen 

worden gegeven en dat maakte het onderwijs ook boeiender. Maar niet alleen het onder-

wijs, ook de student zou baat hebben bij één, grote, nationale universiteit omdat hij zich 

daar Nederlander zou leren voelen: 

uit alle oorden van ons land zullen jongelui (en in den regel niet de minst uitsteken-

den) bijeenkomen ten getale van bijna 1000; deze zullen door den academische omgang 

vooroordelen, aan hunne geboorteplaats eigen, afleggen, het ware van het denkbeeldige 

leeren onderscheiden; het provincialismus zal zich aan hen in al zijne belagchelijkheid 

vertoonen, zij zullen leeren inzien, dat ze allen Nederlanders zijn; en van deze dus ge-

vormde jongelui verspreidt zich jaarlijks een bepaald getal over heel Nederland. Zullen ze 

niet kennis en verlichting verspreiden, meer dan wanneer ze gebleven waren in de streek 

hunner geboorte, meer dan wanneer ze minder volkomen onderrigt hadden genoten?86

De redactie wilde Lucifer gebruiken om haar ideeën over het hoger onderwijs te versprei-

den. Daarvoor moest alle mogelijke ruimte worden aangewend. In de eerste jaargang 

bood de redactie nog plaats aan een feuilleton, maar in de tweede jaargang niet meer. 

De taak van Lucifer was zo ernstig en zo veelomvattend en bovendien de omvang van 

het blad te beperkt om aan stukken, die slechts tot vermaak dienden, plaats te bieden.87 

Speerpunt van de redactie was de broodnodige hervorming van het hoger onderwijs en 

de wetenschap. In haar ogen was de wetenschap nog slechts een middel om broodstudie 

te dienen. Debet aan die ontwikkeling was in haar ogen de inrichting van het academisch 

onderwijs: ‘de wetenschap is aan de akademies een monopolie, door de professoren ge-

pacht’.88 Daarom hekelde de redactie de gedwongen colleges, het afnemen van examens 

door hoogleraren en de graden. Vrije studie, die de studenten zou opwekken tot zelfstan-

dig onderzoek, was daarom noodzakelijk. De zogenaamde vrijheid van studie moest ook 

gelden voor de arme studenten: ‘daarom aanmoediging ook van de minvermogenden in 

84	 Zie voor een heldere uiteenzetting van de brochure van Opzoomer (waaruit blijkt dat hij het vooral oneens 

was met de Groningse hoogleraar theologie en lid van de commissie P. Hofstede de Groot) Van Berkel, Universi-

teit van het Noorden. Deel I, 579-582.

85	 Lucifer 1 (1850-1851) nr. 1, 11 maart 1850. 

86	 Ibidem, nr. 2.

87	 Lucifer 2 (1851-1852) nr. 1, 24 maart 1851.

88	 Ibidem. 
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den lande – de wetenschap is voor allen’.89 Studenten moesten dus breken met het oude, 

zichzelf overleefde, onderwijssysteem en zich zelf ontwikkelen. Dat betekende ook dat 

alle studenten die hier belang in stelden, zouden moeten meewerken aan Lucifer, zodat 

het blad ook een rol zou kunnen spelen in de reorganisatie van het onderwijs. Debat was 

immers in het belang van de waarheid: ‘We willen niet beweeren, dat onze zienswijze in 

alles de eenig-ware is. Ook wij zullen in menig punt dwalen. In zoo een geval zal bestrij-

ding ons aangenaam, der waarheid bevorderlijk zijn’.90 Bestrijding kwam er inderdaad, 

maar anders en veel feller dan de redactie op dat moment had kunnen voorzien. 

Lucifer onderstreepte niet alleen het belang van reorganisatie en centralisatie, ze be-

streed ook de ideeën van de tegenstanders hiervan. Het rapport van de staatscommissie 

werd aan een kritische beschouwing onderworpen en de argumenten die de commissie 

aanvoerde ten behoeve van het behoud van de drie universiteiten (waar de staatscom-

missie voor pleitte) onderuit gehaald. De voorstanders van het behoud van de drie aca-

demies lieten zich volgens Lucifer leiden door bekrompenheid en eigenbelang. Weliswaar 

waren de universiteiten oorspronkelijk gewestelijke inrichtingen, maar dat was in de tijd 

dat de gewesten nog afzonderlijke staten vormden. Nu die gewesten waren opgegaan in 

de Nederlandse staat moest het provincialisme wijken; de bijzondere belangen van een 

stad of provincie moesten plaats maken voor de belangen van het geheel.91 

Het rapport van Opzoomer, De hervorming onzer hoogescholen, werd daarentegen 

door de redactie met groot enthousiasme verdedigd. De Utrechtse hoogleraar was zeer 

populair bij de redactie (in de derde jaargang verscheen een reeks lovende verslagen van 

Opzoomers colleges van de hand van de Utrechtse student theologie en latere predikant 

en hoogleraar Allard Pierson) en alle kritiek op Opzoomer werd daarom ook onvermoei-

baar weerlegd in Lucifer.92 Zodoende wijdde het weekblad ook een bespreking aan een 

artikel in de Algemeene Courant voor Christendom en Kerk waarin het besluit van de re-

gering om S. Vissering en niet Opzoomer te benoemen als opvolger van Thorbecke op 

de leerstoel rechten te Leiden was toegejuicht. En wel omdat de regering daarmee had 

bewezen dat ze een man met zulke antichristelijke gevoelens als Opzoomer ongeschikt 

achtte voor de Leidse leerstoel.93 De opmerking werd in Lucifer scherp veroordeeld: ‘het is 

zeker nog al vreemd, in een blijkens den titel Christelijk blad eene zoo onchristelijke, lief-

delooze taal te vernemen’. En als de theologanten zo bang waren voor ongelovige hoog-

leraren moesten ze juist doen wat Opzoomer had voorgesteld: de theologische faculteit 

verwijderen van de universiteit.94 De Algemeene Courant kon de reactie in het studenten-

89	 Ibidem. 

90	 Ibidem. 

91	  Lucifer 1 (1850-1851) nr. 30 donderdag 2 januari 1851.

92	 Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel’, 94.

93	 De Algemeene courant voor Christendom en Kerk verscheen wekelijks in de periode van 3 januari 1850 tot 26 

september 1850. Het blad verscheen onder redactie van E. Moll.

94	 Lucifer 1 (1850-1851) nr. 5, 8 april 1850. Interessant was dat het artikel in Lucifer was ondertekend door ‘Een stu-

dent’. Ging achter dit pseudoniem opnieuw Opzoomer zelf schuil? 
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blad niet echt waarderen. Ze verheugde zich bij voorbaat in de opheffing van Lucifer.95 

Het was duidelijk dat ook buiten de academische wereld notie werd genomen van Lu-

cifer. Dat bleek opnieuw toen in De Nederlander – een antirevolutionair tijdschrift onder 

leiding van de bekende politicus G. Groen van Prinsterer – een artikel verscheen waar-

in zij zich afkeurend uitsprak over één van de redacteuren van Lucifer, namelijk Koor-

ders. Deze had in De Gids in het artikel ‘De jongste bestrijding der Groninger school’ een 

volgens hem onpartijdig, doch vrijmoedig beeld gegeven van de (penne)strijd tussen J.I. 

Doedes (privaat-docent theologie te Utrecht), G. Barger (orthodox predikant) en A. Mac-

kay (man van het Réveil en antirevolutionair) met Petrus Hofstede de Groot, de leider 

van de Groninger Richting. In het stuk haalde Koorders en passant ook uit naar de her-

vormde orthodoxie en de antirevolutionaire staatsleer.96 Kern van de kritiek in De Neder-

lander was dat Koorders zich had vertild door zich in een ‘mannen-strijd’ te mengen. De 

student had zich in zijn artikel bovendien beroepen op stukken in de Akademische cou-

rant, maar volgens De Nederlander kon een studentenblad zich beter alleen met studen-

tenzaken bezighouden. Nu had de Akademische courant een ander doel dan goed was 

voor studenten:

Een courant, die helaas een ander doel heeft, dan men zo gaarne aan de jongelieden zou 

aanbevelen, om namelijk een strijdperk te zijn, waarop zij onderling over wetenschap, 

voor hunne krachten berekende onderwerpen, van gedachten wisselen.97

De reactie in De Nederlander laat zien dat een eigen blad voor studenten als zodanig niet 

meer ter discussie stond. Maar studenten werden kennelijk niet geacht zich te mengen 

in het debat van de ‘mannen’. Hoewel deze laatste opmerking misschien ook vooral bij de 

antirevolutionairen opgeld deed. Tenslotte hadden de ‘mannen’ rond De Gids het niet be-

zwaarlijk gevonden een artikel van een student op te nemen. Dat was overigens ook wat 

de redactie van De Nederlander het meest dwars zat: ‘zij [de redactie van De Gids] heeft 

ons anders aan zulke onvoorzigtigheden niet gewend!’.98 

De weerstand die Lucifer in de buitenwereld opriep, vormde uiteindelijk niet de groot-

ste bedreiging voor het voortbestaan van het weekblad, die kwam uit de studentenwereld 

zelf. De kritische almanakverslagen waren niet in goede aarde gevallen en het voortdu-

rende gehamer op centralisatie leidde tot onrust bij de senaat in Groningen, maar ook tot 

ruzie in Utrecht. In januari 1851 botste Lucifer met de almanakredactie over de centralisa-

tie-gedachte.99 Daarnaast ontstond bij de Utrechtse studentensenaat onvrede omdat Lu-

cifer het klimaat binnen het Utrechtse studentencorps hekelde. Volgens Lucifer hadden 

de hervormingen van 1848 geen echte vooruitgang gebracht. Misstanden als misbruik van 

95	 Ibidem, nr. 8, 29 april 1850.

96	 Lucifer 2 (1851-1852) 5 november 1851; Aerts, De Letterheren, 189.

97	 De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche courant: (staatkundig- nieuws-, handels- en advertentie-blad), 10-03-

1852; Geciteerd in Lucifer 3 (1852-1853) nr. 1, 17 maart 1852. 

98	 De Nederlander. Nieuwe Utrechtsche courant: (staatkundig- nieuws-, handels- en advertentie-blad), 10-03-

1852.

99	 Broeyer, ‘Het Utrechtse aandeel’, 93.
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het groenengeld bleef bestaan. Het blad stelde de slechte gewoonten in de Utrechtse stu-

dentenwereld aan de kaak en wilde een echte studentengeest opwekken.

De Utrechtse studentensenaat en de almanakredactie keerden zich tegen Lucifer. Ze 

gingen ook in het weekblad zelf over tot de aanval. Naar aanleiding van een artikel van 

de redactie over een vacature bij theologie te Leiden, stelde de Utrechtse student P. (mis-

schien de latere hoogleraar Allard Pierson, die ook zitting had in de almanakredactie voor 

1852) het anoniem publiceren ter discussie: 

Wij willen slechts ééne zaak den schrijver eens voor altijd duidelijk maken. Zij is deze: 

anonymiteit is in dit en dergelijke gevallen ongeoorloofd. Lucifer is niet een erkende vox 

populi. De redactie, van wie dit stuk blijkbaar is uitgegaan, is noch door het studenten-

corps gekozen noch door dat corps gecommitteerd. Zij staat geheel op haar zelve. Zij 

neemt stukken op in haar blad van individu’s. Zij zendt zelve hare stukken in als individu, 

dus niet als een algemeen erkend orgaan. De buitenwereld weet dit niet. Denken zoo de 

studenten er over? Vraagt zij, terwijl men dan alleen moet antwoorden: neen, slechts een 

enkel individu. Daarom plaatse de schrijver onder zijne stukken zijn naam, opdat ieder 

wete dat niet het geheele studentencorps die denkwijze heeft, maar alleen die beschaaf-

de persoon.100 

De redactie protesteerde. Ze pretendeerde helemaal niet in het betreffende stuk de me-

ning van studenten uit te drukken. Ze gaf niet de mening van het corps te Utrecht, te 

Leiden, te Groningen, te Amsterdam of te Deventer. Integendeel, het was inderdaad de 

mening van de redactie die in het stuk naar voren was gekomen. Het enige wat ze wel 

bestreed, was dat de redactie van Lucifer op zichzelf zou staan: ‘vele bekwame mannen 

vereeren haar met ingezonden stukken. […] Dat zij overigens stukken opneemt van indi-

vidu’s, valt niet te betwijfelen. Maar dat zij zelve een individu is, dat, verzekeren wij, […] 

is niet het geval’.101 Bovendien gaf het anoniem publiceren de schrijver de mogelijkheid 

open en vrij zijn mening en gevoelens over bepaalde zaken kenbaar te maken. Juist dan 

kon hij een zaak volkomen uitdiepen. Zodoende kon de kern van de meest ontwikkelde 

en meest helder denkende studenten meewerken aan de ontwikkeling van de publieke 

opinie. Daarvoor was Lucifer juist opgericht: ‘aan de vorming en ontwikkeling van zoo 

een publieke opinie in ons midden willen we door Lucifer arbeiden’.102 

Op ideële gronden kon de redactie dus anoniem blijven publiceren en zo ongestraft 

haar mening over een ware studentengeest en haar visie op het hoger onderwijs binnen 

de studentenwereld en daarbuiten verspreiden. De senaat in Utrecht vreesde de invloed 

van Lucifer en zon op andere middelen om het blad tegen te werken. Ze besloot in ok-

tober 1851 geen intekenbiljetten uit te delen aan de groenen.103 Daarnaast legde de com-

missie van de sociëteit, overigens buiten raadpleging van de leden, het tijdschrift ter le-

100  Lucifer 2 (1851-1852) nr. 3, 1 april 1851.

101	  Ibidem, nr. 4, 8 april 1851.

102	 Ibidem. 

103	 Ibidem, 5 november 1851.
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zing op de sociëteit. Zodra het blad op de leestafel zou liggen, was er voor studenten geen 

noodzaak meer om zich te abonneren op het blad. Een zeer effectieve manier om Lucifer 

te ‘vernietigen’. Want dat was zeker de wens van de Utrechtse senaat, die daarmee overi-

gens voorbijging aan de voorkeur van een groot deel van de corpsleden, die tijdens een 

daartoe belegde vergadering verklaarden dat ze wilden dat Lucifer weer van de leesta-

fel zou worden weggenomen en tevens verklaarden dat de sociëteitscommissie niet wet-

tig had gehandeld. Uiteindelijk werd er opnieuw een vergadering belegd in de Gouden 

Leeuw waar de sociëteitscommissie bij monde van de eerder genoemde Hamelberg (rec-

tor van de senaat en oud-redacteur van het Universiteits-blad) meedeelde dat de com-

missie haar besluit wilde handhaven en dat ze daarbij in het belang van haar leden en 

overeenkomstig de wetten der sociëteit had gehandeld. Bij de stemming stemden 74 stu-

denten voor wegneming, maar 96 voor het laten liggen van de courant op de leestafel.104 

Daarmee was het lot van Lucifer (zij het niet direct) bezegeld. De uitkomst van de stem-

ming liet zien dat Lucifer veel aanhangers had binnen de Utrechtse studentenwereld. Of 

binnen de senaat en consorten veel tegenstanders, maar dat was in dit geval hetzelfde. 

In navolging van Utrecht, legde ook de sociëteitscommissie van Mutua Fides Lucifer 

ter lezing op de sociëteit. Over de gebeurtenissen in Groningen volgde geen uitgebreid 

verslag in Lucifer. Maar in het laatste nummer van de tweede jaargang hekelde de redac-

tie de gang van zaken in een studentikoos drama ‘De uitvaart van Lucifer’. Achter de lijk-

bus van Lucifer schaarden zich onder meer de redactie van De Nederlander, de commissie 

van de Utrechtse sociëteit phrm, de commissie van de Groningse sociëteit van Mutua Fi-

des, de Groningse en Utrechtse almanak-commissies et cetera. Het terugkerende refrein 

was: ‘Io vivat, io vivat, de Lucifer is dood. Nu leven en nu leeren wij, weer als van olim vrij 

en blij et cetera’.105

Ondanks de ter lezing legging op de sociëteiten te Utrecht en Groningen ging de re-

dactie van Lucifer toch door met de uitgave van het blad. In het eerste nummer van de 

derde jaargang verklaarde de redactie dat ze haar beginsel ‘om de zaken te noemen bij 

haar naam’ getrouw was gebleven en dat haar streven om ‘zelfstandig, onafhankelijk en 

onpartijdig’ haar overtuiging omtrent academische zaken uit te spreken erkenning had 

gevonden:

ons blad mag [zich] in een steeds klimmende belangstelling verheugen. Terwijl vroege-

re akademische organen, die geen overtuiging hadden en, blind voor alle gebreken, het 

bestaande ten hemel verhieven, bij hun eerste ontstaan weer te gronde gingen, mag de 

Akademische courant thans haar derden jaargang intreden.106 

De redactie zag daar toch het bewijs in dat ze met het blad voorzag in een bestaande be-

hoefte. En ze wilde dan ook onversaagd voortgaan met haar werk. Daarbij zou in de derde 

jaargang aandacht worden besteed aan de op handen zijnde wet op het hoger onderwijs. 

104	 Ibidem, nr 30, woensdag 31 december 1851.

105	 Ibidem, nr. 39, woensdag 10 maart 1852.

106	 Lucifer 3 (1852-1853) nr. 1, 17 maart 1852.
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Ook de onvolledigheid en halfheid van de bestaande academische inrichtingen wilde de 

redactie onverminderd ter sprake brengen. Daarnaast wilde de redactie ook aandacht be-

steden aan colleges van hoogleraren, die ze uitgebreid wilde gaan bespreken in het week-

blad: ‘juist om den grooten invloed, dien ze kunnen uitoefenen, moet ook op hen ons oog 

gevestigd blijven’. Ten slotte zou ook de aandacht voor de studentenwereld en haar belan-

gen blijvende aandacht krijgen in Lucifer: het opwekken van geestesleven en het aan het 

licht brengen van de waarheid zouden daarbij centraal staan.

De toon van het eerste nummer van de derde jaargang was hoopvol. De redactie maak-

te grappen over de tegenstand die het blad in Utrecht en Groningen ondervond: ‘Eerst-

daags verwacht men een nieuw Utrechtsch-Groningsch blad: de Dood-doener, meer bij-

zonder aan de belangen der aldaar gevestigde studentensociëteiten gewijd’.107 Ze hervatte 

haar opiniërende artikelen en handhaafde haar liberale standpunt, ook of juist als dat te-

gen het zere been van de corpora was. Maar hoe graag de redactie van Lucifer haar werk 

ook voort wilde zetten, de sfeer werd uiteindelijk toch grimmig. De uitgeverij Van Heij-

ningen & Post Uiterweer (na Maarssen werd het blad in Utrecht uitgegeven) trok zich, 

na te zijn lastiggevallen, terug.108 En de (al genoemde) student Fabius besloot zelfs een 

rechtszaak tegen Lucifer aan te spannen omdat hij onheus behandeld zou zijn.109 De re-

dactie liet zich niet afschrikken: 

wij hebben een anderen drukker gekozen. Onze tegenpartij begon haar haat tegen ons 

blad op den persoon van onzen uitgever te wreken. Het is niet onnatuurlijk, dat zij zich 

bedient van de wapenen, die haar ten dienste staan en in haar oog de voorkeur verdie-

nen. Maar van onze zijde is het niet meer dan billijk, dat we die aanvallen onschadelijk 

maken. De tegenpartij kan thans: de werkplaats van onzen drukker vernielen. De abon-

ne’s op de akademische courant van hun studentenrechten berooven. Rechtsvervolgin-

gen instellen. Ons dunkt, die wapenen passen haar.110 

Uiteindelijk kwam er toch een einde aan Lucifer. Het politieke klimaat bood na de April-

beweging in 1853 ook geen plaats meer aan een zo uitgesproken liberaal blad. De goed-

keuring die het ministerie-Thorbecke conform de grondwet had gegeven aan het herstel 

van de rooms-katholieke hiërarchie in Nederland (aartsbisdom Utrecht), leidde tot een 

massale buitenparlementaire beweging waarin kerk en conservatieven elkaar vonden.111 

Ook enkele Utrechtse studenten keerden zich tegen het besluit van de Paus.112 Koning 

Willem III (die toch al niet erg blij was met de liberale erfenis van zijn vader) aanvaardde 

107	 Ibidem. 

108	 Ibidem, nr. 10, 26 mei 1852. 

109	 Ibidem. 

110	  Ibidem. 

111	  Aerts, De Letterheren, 188.

112	  Frits Broeyer, ‘Het synodale establishment in de hervormde kerk en de Aprilbeweging’, in: Jurjen Vis en Wim 

Janse red., Staf en Storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hil-

versum 2002) 105-130, aldaar 128-130. Het gerucht dat ook de Utrechtse studenten een adres aan de koning wilden 

opstellen, werd in april 1853 officieel door het corps weerlegd. 
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de hem door het volk aangeboden petitie tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërar-

chie en ging daarmee in tegen het beleid van het kabinet-Thorbecke. Het kabinet trad uit-

eindelijk – toen de koning niet terugkwam op zijn besluit – af.

De redactie van Lucifer nam aan het einde van de derde jaargang, in het nummer van 

9 augustus 1853, afscheid: ‘geen vierde jaargang zal professorale of studentikoze heeren 

scherpe doornen in het vleesch geven’. Ze was zich ervan bewust dat de onomwonden kri-

tiek door de hoogleraren niet altijd gunstig was ontvangen. Maar de redactie kon niet an-

ders dan de waarheid dienen, zelfs als verdiende dat niet de lof der bescheidenheid: ‘we 

behooren nu eenmaal tot dezulken, die geen heiligen eerbied voor iemand kunnen heb-

ben, alleen omdat hij tot het genus ‘professoren’ behoort. […]’. Misschien vond men het 

verwaand dat een student zijn oordeel durft uit te brengen over een hoogleraar, ‘maar wie 

is beter in staat om te beoordelen of de student van den hoogleeraar wat leeren kan, dan 

de student zelf?’113 In dit laatste nummer vatte de redactie nog eenmaal samen welke her-

vormingen door de liberalen waren bepleit (en ten dele waren gerealiseerd) en hoe die nu 

door de April-beweging en de daaropvolgende val van de regering Thorbecke in rook leken 

op te gaan. De redactie verklaarde dat nu maar een ander geslacht de pen op moest pak-

ken, ‘wij leggen de pen nu neder’. Koorders deed dat overigens niet. Hij publiceerde in 1853 

een brochure waarin hij het optreden van de regering Thorbecke, rondom het besluit tot 

herstel van het aartsbisdom, verdedigde. En een jaar later publiceerde hij in De Gids een in-

teressante historische beschouwing van de April-beweging, waarin hij deze ontmaskerde 

als een complot van de oude aristocratie, de antirevolutionairen en enkele predikanten die 

Thorbecke’s bemoeienis met de armenzorg niet dulden. Het stuk verscheen anoniem (voor 

verantwoordelijkheid van de redactie) omdat een studentennaam het stuk niet voldoende 

gezag zou verlenen!114 Zijn scherpe pen leverden hem – zoals al bleek – tegenstanders op, 

zowel binnen als buiten de academische wereld. Bij zijn promotie in de rechten in 1860 

bleek hij zich tot grote verbazing van iedereen te hebben ‘bekeerd’ tot de antirevolutionaire 

staatsleer van Groen van Prinsterer. Hij vertrok als ambtenaar naar Oost-Indië, maar keer-

de terug naar Nederland. Hij werd in 1868 verkozen in de Tweede Kamer voor het district 

Haarlem. Hij bleef in deze functie de antirevolutionaire beginselen trouw.115 Zijn politie-

ke ommezwaai maakte hem de meest gehate man bij de liberalen, die hem een draaikont 

vonden en bovendien vraagtekens stelden bij zijn bedenkelijke levenswijze. Zo ontrolt zich 

toch een beeld van een bijzonder persoon, wiens optreden (en studentenblad) veel opzien 

baarde, maar die zich eerder gehaat dan geliefd wist te maken. Iets waarvan hij zichzelf ove-

rigens goed bewust was. Koorders stierf uiteindelijk jong, nog maar negendertig jaar oud.116

113	  Lucifer 3 (1852-1853) nr. 39, 9 augustus 1853.

114	  Aerts, De Letterheren, 189. 

115	  Olf Praamstra, Busken Huet. Een biografie (Amsterdam 2007) 435. Conrad Busken Huet (1826-1886) hielp Koor-

ders achter de schermen bij het verkrijgen van een Tweede Kamer zetel, wat hem overigens niet in dank werd afge-

nomen; gedurende zijn verblijf in Batavia leverde het hem zelfs moeilijkheden op. Koorders was ook daar eveneens 

zeer gehaat. Een haat die zich tegen Busken Huet keerde toen bleek dat hij Koorders aan een zetel had geholpen. 

116	  S.T. Buwalda, ‘Koorders, Daniël’, in: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestan-

tisme, deel 5, 316-317; nnbw, deel 2, 711-712.
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4.3	 Universiteitsblad (1854-1855)

Na de opheffing van Lucifer in augustus 1853 bleef het eerst stil in de studentenwereld. 

Maar in het voorjaar van 1854 richtten enkele Amsterdamse en Leidse studenten weer 

een landelijk studentenblad op. Op 25 februari 1854 verscheen een ‘prospectus en proe-

ve van bewerking’ van het nieuwe Universiteitsblad bij de Amsterdamse uitgever H.J. van 

Kesteren. In het woord vooraf verklaarden de studenten dat ze blij waren met alle be-

langstelling voor het nieuwe studentenblad, zowel binnen als ook buiten de studenten-

maatschappij had menigeen ingetekend op het nieuwe studentenorgaan. Het Universi-

teitsblad zou iedere twee weken op woensdag verschijnen. Studenten betaalden voor een 

jaargang ƒ 3,–. 

De redactie zette in het woord vooraf uiteen wat ze met dit nieuwe studentenblad voor 

ogen had. Het blad zou moeten ‘ingrijpen in het leven’: wat goed was in de studentenwe-

reld bevorderen en bestrijden en vernietigen wat verkeerd was. De redactie onderscheid-

de in de studentenwereld drie richtingen. De eerste richting wilde ze doden. Dat was de 

groep studenten die de erenaam van student tot schande maakte. Voor deze groep tel-

den slechts vormen; de vrijheid was bij hen losbandigheid geworden en de jeugdige veer-

kracht schaamteloze overmoed. Ook de tweede richting, die vanwege de misbruiken alle 

(oude) vormen overboord wilde gooien, wilde de redactie bestrijden. Ze wilde de derde 

richting voorstaan, waartoe die studenten konden worden gerekend die de titel student 

nog steeds wilden beschouwen als een eretitel, maar daar ook inhoud aan wilden geven, 

die ‘vragen naar kunde en humaniteit aan wie hem dragen’:

Wij willen strijden voor onze vrijheid, voor onze regten; maar ons niet schamen onze 

pligten te erkennen. Wij willen zoeken naar waarheid en haar uitspreken; dwalen wij, 

men toone het ons aan, en opentlijk zullen wij het belijden. Dit zij ons standpunt tegen-

over onze Medestudenten.117 

Wat haar houding ten opzichte van de hoogleraren betrof, wilde de redactie zich er voor 

hoeden niet te vervallen ‘tot dwaze aanbidding’. Ze wilde eerlijk, vrijmoedig en onafhan-

kelijk haar oordeel uitspreken over de hoogleraren, maar ook haar hoogachting uitspre-

ken voor diegenen onder hen die hun studenten niet slechts wilden vormen ‘voor de we-

tenschap’, maar ook ‘voor het leven’. De redactie distantieerde zich hiermee overduidelijk 

van Lucifer, die in alles de ideeën van Opzoomer voorstond. De redactie hoopte dat het 

blad door goede raad en medewerking zou beantwoorden aan haar doel: 

het Universiteitsblad worde het Orgaan der Studentenmaatschappij. Zijn inhoud zij de-

gelijk en veelzijdig, het bevordere ontwikkeling en vorming. Als velen zich daartoe ver-

eenigen, door wisseling van gedachten, door meêdeeling der uitkomsten van weten-

schappelijk onderzoek, dan zal het rijke vruchten dragen voor hen, die tot één levens-

doel, tot één bestemming zijn geroepen.118 

117	  Universiteitsblad 1 (1854-1855) ‘prospectus en proeve van bewerking’.

118	  Ibidem. 
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Het woord vooraf werd ondertekend door de redactie: H. Roodhuyzen Jr. (student theolo-

gie te Leiden), H.C. Rogge (student theologie te Amsterdam), P. Lijndrajer (student rech-

ten te Leiden) en A.G. Zimmerman (student rechten te Amsterdam). Het was voor het 

eerst dat een redactie zich openlijk aan het lezerspubliek presenteerde. Al werden in het 

blad de redactionele stukken niet door de afzonderlijke redacteuren ondertekend. Hoe-

wel de redactie zich wilde onderscheidden van haar voorganger, paste het Universiteits-

blad in het rijtje landelijke studentenbladen. Ook dit blad verscheen in tabloid-formaat. 

Ieder nummer omvatte vier pagina’s en bevatte terugkerende rubrieken: algemene en 

academische berichten van de verschillende academies en athenea, belangrijke uitga-

ven, boekverslagen, overzichten van examens en promoties en advertenties. Het Univer-

siteitsblad stelde correspondenten aan in de academiesteden.119 Ook studenten uit Gro-

ningen, Leiden en Utrecht stuurden kopij in. De Nederlandse studentenmaatschappij 

had opnieuw een eigen blad.

Het tweede Universiteitsblad was een serieus studentenblad. Het redactielid Rogge 

was eveneens de oprichter van het Litterarisch Gezelschap Unica (Uno Nomine Iuncti 

Colimus Amicitiam). Samen met enkele medestudenten had hij in 1850, toen hij student 

theologie werd aan het Remonstrants seminarie, dit gezelschap opgericht (wat zowel stu-

denten theologie als rechten opnam). Het had tot doel de bestudering van de Griekse 

en Romeinse letteren en de uiterlijke welsprekendheid.120 In zijn memoires beschreef 

de Amsterdamse student (en latere Gids-redacteur en hoogleraar staathuishoudkun-

de) H.P.G. Quack, die een tijd voorzitter was van Unica, deze Unica-leden als een hechte 

groep studenten, die zeer trouw leefden naar hun overtuigingen. Alles werd ideëel bena-

derd, er werd gestreefd naar waarheid, het kwaad moest worden bestreden, alle mate-

rialistische elementen in de studentenmaatschappij afgekeurd, het sursum corda (Ver-

heft het hart) was hun vaste leuze. De Unicisten brachten niet veel tijd door op de kroeg, 

maar studeerden hard. De genootschapsleden waren door hun houding herkenbaar bin-

nen de Amsterdamse studentenmaatschappij en hoewel door sommigen wat meesmui-

lend werd gedaan over deze toch wel erg serieuze studenten bleven zij hun overtuiging 

trouw.121 Deze idealen keerden terug in het studentenblad. Het blad richtte zich vooral op 

119	  Het blad was overigens ook verkrijgbaar te Gent. De redactie nam ook een almanakverslag op van de pas 

opgerichte Gentse studentenalmanak van het Taalminnend studenten-genootschap onder kenspreuk ’t Zal wel 

Gaan, waarin ook bijdragen waren opgenomen van één van de redactieleden van het Universiteitsblad, namelijk 

August Zimmermann. De bijdragen waren: ‘De nornen’ en ‘Liefdelied’. Liberaal Archief, De studentenalmanak-

ken van ’t Zal Wel Gaan. Bibliografie 1854-1981 (online raadpleegbaar). 

120	 Redacteur Lijndrajer werd toen hij in 1852 in Amsterdam ging studeren ook lid. Na zijn vertrek naar Leiden, 

waar hij in 1853 rechten ging studeren, bleef hij de vergaderingen bezoeken. Misschien was ook redacteur Rood-

huijzen lid van het gezelschap. Hij begon zijn studie letteren te Amsterdam in 1849 en vertrok in 1853 naar Lei-

den om theologie te gaan studeren. S.B.J. Zilverberg, ‘Roodhuyzen Jr., Hendrik (1833-1910)’, in: Biografisch lexicon 

voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 1, 296; H.P.G. Quack, Herinneringen uit de levensja-

ren van Mr. H.P.G. Quack 1834-1913 (2e druk; Amsterdam 1915) 8, 13, 26.

121	  Quack, Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack, 25-27; W.W. van der Meulen, ‘Levensbericht 

van Hendrik Cornelius Rogge’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden 1907) 240. 

Een stuk van Rogge (in 1852 lid van de almanakredactie) in de Amsterdamse studentenalmanak over het streven 

van Unica leidde zelfs tot een scheuring in het pas opgerichte Amsterdamse studentencorps.
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artikelen over het studentenleven en het hoger onderwijs, maar daarnaast verschenen 

ook meer algemene stukken over bijvoorbeeld een Duitse studentenvereniging, kunst, 

geschiedenis en de Vlaamse letterkunde. Een groot deel van de nummers waren gewijd 

aan de boekverslagen en belangrijke uitgaven.

De stukken over het studentenleven en het hoger onderwijs betroffen vooral de roe-

ping van de student tot vorming tijdens zijn studietijd. Daarnaast werden ook in dit blad 

weer stukken opgenomen over het gebruik van de Latijnse taal, de graden en de dictaat-

colleges. Er werd nog steeds reikhalzend uitgekeken naar de verwachte nieuwe wet op het 

hoger onderwijs. In navolging van Lucifer publiceerde de redactie ook collegeverslagen. 

Overigens niet alleen van colleges aan het Athenaeum te Amsterdam, maar ook van el-

ders. Een Groningse student stuurde een verslag in van het openingscollege van de nieu-

we hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde, W.J.A. Jonckbloet. Een uitermate positief 

verslag omdat deze hoogleraar helemaal tegemoet kwam aan wat de studenten voor ogen 

stond als het ging om de inrichting van het academisch onderwijs. De hoogleraar had 

aangegeven zijn lessen in het Nederlands te geven, geen gebruik te gaan maken van dic-

taten, maar vrije voordrachten te geven. Bovendien wilde hij studenten onderwijzen in 

‘de’ en niet ‘zijn’ wetenschap, zodat studenten ook geprikkeld zouden worden om met ei-

gen inzichten en oordelen te komen. Jonckbloet had beloofd vooral ‘den geest der weten-

schap’ aan te wijzen omdat de academie praktische burgers aan de maatschappij moest 

afleveren. Daartoe moest de hoogleraar niet alleen ‘leermeester’, maar ook ‘raadsman en 

vriend’ zijn. Van de studenten verwachtte de hoogleraar ‘lust en ijver, […] aandacht bij ’t 

hooren, oordeel bij ’t overwegen, […] vertrouwen, welwillendheid en achting’.122 De Gro-

ningse studenten waren erg enthousiast: 

Het verheugt ons telkens, te zien hoe onze jongere Professoren zich allengs ontdoen van 

vooroordeelen, waaronder wij reeds zoo lang geleden hebben, en waartegen wij steeds 

zullen voortgaan te strijden. Het zij den ouderen tot eene les om terug te komen van dwa-

lingen, en ons eenigszins meer te leeren beschouwen als personen, die in de zaken, welke 

voor ons van ’t hoogste belang zijn, oordeel mogen vellen, en die, zonder te kort te komen 

in de achting hun verschuldigd, niet als machines willen behandeld worden.123 

Uit Amsterdam werd een verslag opgenomen van de colleges van de Amsterdamse hoog-

leraar aan het Remonstrants seminarium, A. des Amorie van der Hoeven. De Amster-

damse verslaggever hoopte hiermee te bewijzen dat ook in Amsterdam studenten goed 

werden voorbereid op het predikantschap (de ‘Akademieburgers’ gaven meestal een af-

keurend oordeel ‘over al wat in Amsterdam op het terrein der voorbereiding tot den God-

geleerden stand geschiedt’).124 Dat Amsterdam niet kon tippen aan de academies had ook 

alles te maken met het tekort aan hoogleraren. In het Universiteitsblad werden nog ande-

re zaken aangestipt die het Amsterdamse Athenaeum ten goede zouden kunnen komen. 

122	 Universiteitsblad 1 (1854-1855) nr. 9, woensdag 17 mei 1854.

123	 Ibidem, nr. 3, woensdag 15 maart 1854, nr. 9, woensdag 17 mei 1854.

124	 Ibidem, nr. 4, woensdag 29 maart 1854.
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Afb. 7 De prospectus van het Universiteitsblad (1854-1855). Universiteitsbibliotheek Groningen.

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   123 19-04-16   07:31



124  deel 1 op weg naar soevereiniteit

Zoals een verbetering van de stadsbibliotheek en een uitbreiding van het scheikundig la-

boratorium.125 

Het blad keerde zich – zoals aangekondigd in het voorwoord – tegen te studentikoos 

gedrag, onverschilligheid et cetera. Studenten moesten niet meegaan in de ‘slendermaat-

schappij’. Een Utrechtse student hekelde in het Universiteitsblad de geesteloze Utrechtse 

studentensenaat, die haar taken alleen uitvoerde naar de letter van de wet. In hetzelfde 

nummer verscheen een artikel over de oprichting van het Utrechtse studentengenoot-

schap ‘Panta Noèta’, dat door middel van lezingen, vrije voordrachten en improvisatie, 

kennis van wetenschap en kunst op ieder gebied, wilde verspreiden. De Utrechtse stu-

dent juichte het initiatief toe. Hij noemde het ‘een verblijdend schijnsel in ons midden’ 

en hoopte dat ook ‘onze medebroeders aan andere Academien met ons mogen wedijve-

ren in zulk eene aankweeking van wetenschappelijken zin’.126 Ook het medisch dispuut 

dat door de Utrechtse hoogleraar F.C. Donders was opgericht, werd in het Universiteits-

blad positief onthaald. De redactie benadrukte kortom het belang van de betrokken en 

actieve student. 

Het idealisme en de ijver van de redactie ten spijt werd het Universiteitsblad geen suc-

ces. De redactie moest de correspondenten herhaaldelijk aanmoedigen de kopij eerder 

in te sturen. De aanvankelijke belangstelling voor het blad vertaalde zich niet in kopij van 

studenten. In het nummer van woensdag 26 april 1854 publiceerde de redactie een lang 

(hoofd)artikel over ‘Vroeg Schrijven’. Hierin zette ze uiteen dat studenten mochten en 

moesten schrijven: 

Wij kunnen en mogen schrijven over al wat den student betreft, omdat alleen wij die 

maatschappij kennen en er eenen meer onbevooroordeelden blik op kunnen slaan. Over 

onderwerpen die uit onzen leeftijd zijn gegrepen mogen en moeten wij ons oordeel uit-

spreken; nu alleen kan dat oordeel juist zijn, want op ons standpunt van vrijheid en on-

afhankelijkheid behoeven wij ons niet naar anderen te schikken, wat later zoo dikwijls 

het geval is. Ja, ook op het gebied der wetenschap, die ons bovenal dierbaar is, hebben 

wij eene stem.127

De redactie ging ook in op de vraag naar het nut van het schrijven van studenten. Ze acht-

te het schrijven voor de eigen kring erg nuttig. Ook al leek het kritisch schrijven over be-

paalde inrichtingen en gebruiken geen invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld hooglera-

ren. Toch wilden de redacteuren hiermee doorgaan: ‘doch, gelooft ons, wij zullen hierin 

niet ophouden revolutionair te zijn, tot dat onze stemmen gehoor zullen gevonden heb-

ben.128 

Voor studenten was het noodzakelijk om weliswaar te luisteren naar de lessen van 

hoogleraren, kennis en levenswijsheid te ontvangen en terechtwijzingen aan te nemen, 

125	 Ibidem. 

126	 Ibidem, nr. 19, woensdag 13 december 1854.

127	 Ibidem, nr. 7, woensdag 26 april 1854. 

128	 Ibidem. 
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maar niet op grond van gezag, maar op grond van eigen oordeel. Studenten moesten al-

les zelf opnieuw verwerken en zich eigen maken. Daarom konden zij ook schrijven en 

oordelen over wetenschap wanneer ze zich die eigen hadden gemaakt. En juist daarvoor 

was het noodzakelijk niet alleen te praten, maar ook te schrijven over al deze dingen: ‘wij 

rekenen ons gelukkig organen te bezitten, waarin wij kunnen spreken ook tot hen die wij 

nimmer gezien hebben, en die onbevooroordeeld hunnen meening over ons werk zul-

len uitspreken’. Zodoende kon de student zich ontwikkelen. Natuurlijk bleef het schrijven 

van studenten werk van ‘jongelingen’ en onvolkomen, maar studenten pretendeerden 

immers ook niet als ‘grijsaards in de wetenschap’ te spreken. Zij waren volop in ontwikke-

ling: ‘het uurwerk onzer ontwikkeling is het perpetuum mobile’.129

Maar ook deze lange uiteenzetting over het nut voor studenten om te schrijven in een 

eigen orgaan, bracht uiteindelijk niet het gewenste effect. Het blad werd ‘te lauw en flauw’ 

gevonden. Op woensdag 24 januari 1855 verscheen het laatste nummer. De redactie richt-

te zich in ‘Een woord tot afscheid’ aan de lezers. De overtuiging dat er behoefte bestond 

aan een studentenorgaan in de studentenwereld had de redacteuren doen besluiten tot 

de oprichting van het Universiteitsblad. Ook de studenten zelf hadden blijk gegeven van 

belangstelling. De redactie vroeg zich af waarom er zo weinig medewerking was geweest: 

Is de Studentenwereld overtuigd, na ernstig daarover nagedacht te hebben, van het dwa-

ze en onnutte van een Orgaan? Rekent zij de uren geheel verspild, die tot het zamenstel-

len van stukken, tot het leveren van kritiek, het schrijven van opstellen en meêdeelingen 

gevorderd worden? Vraagt zij: waartoe een Orgaan, cui bono?130

Er werd in de studentenwereld zo veel gesproken over allerlei zaken die uit overtuiging 

werden goed- of afgekeurd. De redactie vroeg zich af of die uitingen soms niet geschikt 

waren voor een studentenblad: ‘zou, waar allen, die konden en moesten, medewerkten, 

een Orgaan nutteloos of onmogelijk zijn, dat ingreep in het leven?’.131 De redactie vreesde 

dat onverschilligheid ten grondslag lag aan het mislukken van het blad. De waarachtige 

studentikositeit – het streven naar wetenschappelijke vorming en beschaafd en gemak-

kelijk in de omgang worden – ging door onverschilligheid verloren. De redactie hoopte 

dat andere studenten het initiatief zouden nemen tot de oprichting van een nieuw stu-

dentenblad. Want ze bleef ervan overtuigd dat de studentenmaatschappij behoefte had 

aan een eigen orgaan. Ze wilde niet wanhopen aan de vooruitgang. De ‘boze geest’ die 

de maatschappij beroerde, moest worden tegengegaan. De oproep baatte niet. Er werd 

voorlopig geen nieuw studentenblad opgericht. Daarmee kwam er een einde aan een 

lange periode van bijna zes jaar, waarin de (twee)wekelijkse verschijning van een lande-

lijk studentenblad al min of meer gewoon was geworden. 

 

129	 Ibidem. 

130	 Ibidem, nr. 22, woensdag 24 januari 1855.

131	  Ibidem. 
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4.4	 Bewust academische bladen

De politieke veranderingen in 1848 en de instelling van een staatscommissie tot herzie-

ning van het hoger onderwijs schiepen ook in de studentenwereld grote verwachtingen. 

Eindelijk waren de zo lang verwachte en gewenste hervormingen van het hoger onder-

wijs nabij. De studenten wilden niet zwijgen, maar hierover meepraten. Ook zij wilden 

een stem in het publieke debat. Het Universiteits-blad en Lucifer waren bewust academi-

sche bladen. Niet alleen wilden de oprichters dat studenten hierin van gedachten wissel-

den over de noodzakelijke veranderingen in het studentenleven en het hoger onderwijs. 

Ook de hoogleraren en anderen werden nadrukkelijk gevraagd deel te nemen aan het de-

bat in deze academiebladen. 

Het Universiteits-blad slaagde niet in die opzet. Hoewel ze een interacademiaal niveau 

had (uitgezonderd Leiden) kwam het debat niet in die hoedanigheid op gang als de re-

dactie had gehoopt. Lucifer slaagde wel in die opzet. Enkele (liberale) hoogleraren publi-

ceerden in het blad. De buitenwereld nam notie van wat in Lucifer werd geschreven. Het 

debat in de studentenwereld laaide op. Maar Lucifer moest ‘branden’; de liberale koers, 

de kritiek op de Utrechtse senaat en de stellingname voor de ideeën van Opzoomer en 

anderen die niet tevreden waren met het behoud van drie universiteiten (en een bevoor-

rechting van Leiden) maakten het blad impopulair. De ter lezing legging op de sociëtei-

ten in Utrecht en Groningen en de April-beweging in 1853 maakten aan dit studentenblad 

een einde. Ook de redactie van het (tweede) Universiteitsblad probeerde in het blad haar 

ideeën en idealen uit te dragen, maar de bepaalde, serieuze richting vond (nog) niet ge-

noeg weerklank. Uiteindelijk dreef ook dit blad voornamelijk op het enthousiasme en de 

idealen van een bepaalde groep studenten. 

Hoewel met name het laatste blad inhoudelijk sterk verschilde van haar voorgangers, 

hadden alle drie bladen dezelfde vorm en indeling. Het formaat, de rubrieken et cetera 

waren hetzelfde. Het studentenblad was nog niet zodanig geïnstitutionaliseerd dat vaste 

gewoonten en regels de voortgang verzekerden – daarvoor was het blad nog te veel het 

verlengstuk van een bepaalde persoon of richting in de studentenmaatschappij – maar 

het was evident dat er een vaste vorm leek te zijn ontstaan voor het studentenblad. Inte-

ressant is ten slotte – en dat is nog van veel groter belang – dat deze bladen een discussie 

op gang brachten over representativiteit. Was het legitiem dat een kleine groep studen-

ten de studentenwereld vertegenwoordigde? Kon een studentenalmanak de ware studen-

tengeest vertegenwoordigen? Moest een studentenalmanak/blad plaats bieden aan alle 

stemmen of moest zij de stem van de studenten zijn? Deze bladen stelden middelmatig-

heid en wantoestanden openlijk aan de kaak. Zij stelden de vanzelfsprekendheid van de 

traditionele instellingen (zoals de studentensenaat) en gebruiken van de corpora ter dis-

cussie. Daarin komt goed naar voren dat deze studentenbladen de veranderingen in het 

studentenleven niet alleen weerspiegelen, maar dat zij de studentenwereld ook een be-

paalde richting opstuwden, namelijk van het openbare, kritische en zakelijke debat. Zo-

als dat na 1848 ook elders (in de politiek en de wetenschap) begon te spelen.
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5  Een eigen studentenorgaan:  
nodig en nuttig

De schrijver van de Zeeden-meester der Studenten wist in 1751 precies hoe hij zijn plan om 

een blad voor studenten uit te geven, moest aanpakken. Natuurlijk moest hij zelf de num-

mers volschrijven en voor ogen hebben wat hij ter berde wilde brengen in zijn stukken, 

maar voor de werkwijze, de manier waarop hij die nummers vorm zou moeten geven, kon 

hij teruggrijpen op andere en eerder uitgegeven spectatoriale geschriften. Dat gold ook 

voor de schrijver van de Spectator der Studenten in 1774. Uiteindelijk verliep de uitgave 

van deze beide spectators, maar met name de laatste, ook precies zoals van een dergelijk 

geschrift verwacht mocht worden: het verscheen een jaar lang wekelijks en hield studen-

ten op typisch spectatoriale wijze (bijvoorbeeld in fictieve brieven) voor hoe zij dienden 

te leven en te studeren. De uitgave van dit blad voor studenten stuitte niet op weerstand. 

Integendeel, de moralistisch-didactische lessen konden zelfs geprezen worden als zeer 

nuttig voor studenten, wat misschien ook wel bleek uit de herdruk van de Spectator in 

1777 en 1780. 

Hoewel de Zeeden-meester en de Spectator in zekere zin meer spectatoriale geschrif-

ten waren dan studentenbladen (uitgaande van de idee dat die ook door studenten ge-

schreven worden) vervulden ze in de eerste helft van de negentiende eeuw voor studen-

ten die een eigen blad wilden uitgeven een belangrijke rol. Een eigen studentenblad was 

een nieuw fenomeen, waarvoor nog geen vaste vorm bestond. Daarom grepen de stu-

denten bij de oprichting van een eigen blad in meer of mindere mate terug op deze oud-

ste ‘studentenbladen’, die in zekere zin een legitimering vormden van het studentenblad 

als nieuw genre, dat zo gezien alleen maar een voortzetting was van iets dat al eerder had 

bestaan. Ook de redactie van De gekortwiekte Faam – het eerste studentenblad door en 

voor studenten – poogde haar initiatief in 1825 te legitimeren door de Faam op te voeren 

als de aan de vergetelheid ontrukte en door de studenten slechts nieuw leven ingeblazen 

verspreider van nieuws. 

Niet dat het veel hielp. De redactie van De gekortwiekte Faam ontmoette bij de oprich-

ting vooral tegenstand. De hoogleraren, die zich toch al stoorden aan de toenemende or-

ganisatie van studenten, de oprichting van corpora en het daarbij gangbare gebruik van 

de academische titulatuur, keerden zich faliekant tegen de uitgave van het blad. Het was 

niet alleen ongepast, maar zelfs gevaarlijk: ‘een schaar in de handen van kinderen’. Deze 

houding was typerend voor de bestaande (academische) gezagsverhoudingen aan het 

begin van de negentiende eeuw: studenten werden geacht hun leermeesters, de hoogle-

raren, te volgen en naar hen te luisteren als zijnde degenen die het beste wisten wat goed 

voor hen was. Gehoorzaamheid en gepaste eerbied hoorden daarbij, eigengereid optre-
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den niet. Maar de uitgave van eerst eigen studentenalmanakken en vervolgens eigen stu-

dentenbladen maakte duidelijk dat die bestaande gezagsverhoudingen niet langer van-

zelfsprekend waren en onder druk kwamen te staan. Studenten gingen zich verzetten 

tegen de vaderlijke zorg van de hoogleraren. De toenemende organisatie bracht een meer 

zelfbewuste studentenstand voort, die voor zichzelf een eigen plaats opeiste in de acade-

mische gemeenschap. De uitgave van eigen jaarboeken en eigen studentenbladen (on-

danks alle daarmee gepaard gaande moeilijkheden) vormden het officiële bewijs van het 

groeiende zelfbewustzijn van de studentenstand. Ze tonen de drang van studenten om 

voor zichzelf te spreken. Dit proces leidde onvermijdelijk tot spanningen in de academi-

sche gemeenschap (en daarbuiten), maar het was een voortgaand proces waarvan de stu-

denten de regie niet meer uit handen gaven.

Hoewel ook in de na 1830 verschenen studentenbladen van tijd tot tijd de vraag op-

dook of een eigen studentenblad wel geoorloofd was, was van een dergelijk grote weer-

stand als bij De gekortwiekte Faam geen sprake meer. De vraag naar de noodzaak van de 

oprichting van een eigen studentenblad als zodanig maakte plaats voor de discussie over 

wat een studentenblad eigenlijk was of behoorde te zijn. Het uiteenlopende karakter van 

de bladen uit de vroege studentenpers laat zien dat daar geen eenduidig antwoord op 

was. In het in 1835 en 1836 door Leidse studenten gepubliceerde algemene studentenblad 

Minerva stond academienieuws uit binnen- en buitenland en boekbeschouwingen van 

actuele wetenschappelijke publicaties centraal. De Minerva van 1842-1843 sloot daar bij 

aan, al werd in dit blad al veel meer aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen in 

het hoger onderwijs. De redactie van het iets eerder verschenen Utrechtse Gedenkschrif-

ten besteedde juist bijna geen aandacht aan academienieuws als examens en promoties 

en richtte zich bijna uitsluitend op het studentenleven en de ware studentengeest. En 

dat gold eveneens voor het ook omstreeks die jaren verschenen Panathenaeum. De lan-

ge opstellen in de Gedenkschriften kwamen totaal niet overeen met de ordentelijk gethe-

matiseerde opzet van de Minerva en verschilden ook weer hemelsbreed van de helemaal 

in rijm opgezette Utrechtsche Akademietafereelen (en Braga). De bladen uit de periode 

van de vroege studentenpers verschilden kortom sterk van elkaar. Het enige wat over-

eenstemde was hun korte bestaan; variërend van enkele nummers tot enkele jaargangen. 

De diverse vormen van deze studentenbladen kwamen natuurlijk voort uit de verschil-

lende doeleinden die de oprichters voor ogen hadden, waarbij dezelfde redactie soms 

ook nog meerdere belangen nastreefde. De oprichters van het Groningse Panathenaeum 

wilden een blad uitgeven dat de onderlinge band tussen de Groningse studenten zou ver-

sterken waardoor misschien zelfs een hereniging tussen de door scheuring ontstane stu-

dentenverenigingen bewerkstelligd zou kunnen worden. Maar redacteur Fockens Meijer 

wilde tegelijkertijd een blad uitgeven dat zou kunnen wedijveren met andere belangrijke 

bladen. Het blad moest een podium zijn voor zijn eigen literaire bijdragen en die van en-

kele ‘groten’, waaronder Kneppelhout en Potgieter. Deze bijdragen richtten zich meer op 

schetsen van het (ideale) studentenleven of de verhouding tussen studenten en burgers. 

Zij sloten zo gezien goed aan bij de studentenschetsen van Kneppelhout en anderen (zo-

als Verhuell), die daarin het eigene van de studentenwereld onderstreepten. Het corps, de 
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sociëteit en het ontgroenen pasten daarin als typische kenmerken van de studentenwe-

reld. Het toenemend zelfbewustzijn en het optreden als eigen stand bracht ook de vraag 

naar de identiteit van de ‘ware’ student met zich mee. In deze literaire en opiniërende 

stukken kwam impliciet steeds de vraag aan de orde ‘wie’ en ‘wat’ is een student. Wie be-

hoorde wel en wie behoorde niet tot de studentenstand? Wie mocht, met andere woor-

den, de titel student – een erenaam – met recht dragen? Het meer literaire en opiniërende 

karakter van deze studentenbladen bleek ook uit de lage verschijningsfrequentie van de 

betreffende bladen. De gekortwiekte Faam, De Faam, de Gedenkschriften en het Panathe-

naeum verschenen maandelijks of op onbepaalde tijd. Het meer op actueel academie-

nieuws gespitste studentenblad Minerva verscheen daarentegen (twee)wekelijks (zowel 

in 1835-1836 als in 1842-1843). 

De studentenbladen die eind jaren veertig werden opgericht, leken een samenvoeging 

van deze verschillende vormen. De beide Universiteitsbladen en Lucifer verschenen we-

kelijks of tweewekelijks, gaven een duidelijk overzicht van academienieuws, bevatten te-

vens mengelwerk (dat gold trouwens ook voor de beide Minerva’s) en namen ten slotte 

ook bijdragen op over ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Dat de studentenmaat-

schappij een eigen wereld was met een eigen karakter en eigen belangen (zoals onder-

streept in de verschillende studentenbladen begin jaren veertig) was inmiddels een vast-

staand gegeven. Nu moesten de belangen van de studenten echter ook behartigd worden. 

De politieke veranderingen maakten dit actueel. Na de invoering van de nieuwe grond-

wet in 1848 konden veranderingen in het hoger onderwijs niet uitblijven. De inleiding 

van het in 1849 opgerichte Universiteits-blad liet zien dat studenten ook deel wilden ne-

men aan het publieke debat. Ook zij wilden zich profileren nu het veranderde politieke 

klimaat ruimte bood voor vrijheid van pers en vereniging en openbaarheid van bestuur. 

De studenten schroomden niet hun stem te laten horen: wie konden de belangen van de 

studenten beter vertegenwoordigen dan zijzelf? Het studentenblad was daarvoor een uit-

gelezen middel. Dat deze gedachte (dat studenten hun eigen belangen dienden te ver-

tegenwoordigen) ook meer algemeen leefde, mag blijken uit de visie van Opzoomer dat 

zijns inziens de studenten zelfs een stem zouden moeten hebben in de nieuwe staats-

commissie voor het hoger onderwijs. Ongetwijfeld zal dit door veel van zijn collega’s als te 

revolutionair beschouwd zijn, maar het laat wel zien dat hier een kentering gaande was: 

het was niet langer ongewoon dat studenten, als autonome en zelfstandige studenten-

stand, opkwamen voor hun eigen belangen. 

De pretentie echter van de redactie van het Universiteits-blad dat dit blad de belan-

gen van de studentenwereld vertegenwoordigde, bracht een nieuwe discussie op gang. 

Het studentenblad was niet langer vanzelfsprekend het product van enkele schrijfgrage 

studenten die hun visie op het studentenleven en de (plaatselijke) ontwikkelingen in het 

hoger onderwijs in een blad (literair) verwoorden. Het studentenblad moest niet slechts 

de mening van enkelen, maar de publieke opinie in de studentenwereld vertegenwoordi-

gen. Dan zouden de belangen van de studentenwereld immers pas goed behartigd kun-

nen worden. Maar vertegenwoordigde het Universiteits-blad die publieke opinie? De re-

dactie gaf daar niet echt antwoord op. Ze riep alle studenten op hun stem te laten horen 
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omdat daarmee de publieke opinie bekend zou worden. Het Universiteits-blad poogde 

daarbij een landelijk studentenblad te zijn, maar ondertussen hadden de Leidse studen-

ten hoegenaamd geen aandeel in het blad.

Daniël Koorders, fervent aanhanger van het nieuwe liberale denken, stelde deze half-

slachtige houding van het Universiteits-blad aan de kaak in het studentenblad Lucifer. 

Ook volgens de redactie van dit nieuwe studentenblad was een studentenorgaan onmis-

baar in de studentenmaatschappij. Niet alleen om de belangen van de studenten te ver-

tegenwoordigen, maar ook om die belangen onder de ogen te brengen van de studenten 

zelf. Daarvoor was het niet nodig dat zoveel mogelijk studenten hun stem zouden laten 

horen, maar juist dat de kern van bevlogen en getalenteerde studenten hun stem zouden 

laten klinken om hun medestudenten voor te gaan en te beschaven. Geheel passend in 

het liberale denken was voor Lucifer de publieke opinie de opinie van een kleine, uitge-

lezen kern studenten, die haar ideeën moest overbrengen op de andere studenten. Die 

kern kwam echter niet vanzelfsprekend overeen met de kern studenten die de studenten-

senaat vormden en zogenaamd de Utrechtse studentenwereld vertegenwoordigden. In-

tegendeel, Koorders was, eveneens kenmerkend voor de nieuwe liberale cultuur, bepaald 

niet bang om zekere wantoestanden aan de kaak te stellen. En ook niet om zijn ideeën 

over het hoger onderwijs in het algemeen uit te dragen. Lucifer richtte zich eveneens tot 

alle Nederlandse studenten, maar die studenten moesten wel inzien dat het hoger on-

derwijs in Nederland gediend zou zijn met één, nationale universiteit in plaats van die 

achterhaalde en op provincialisme gestoelde verdeling van universiteiten over verschil-

lende provincies.

De liberale geest van Lucifer was na 1848 terug te vinden in de hele Nederlandse sa-

menleving en appelleerde misschien ook wel aan het verlangen onder studenten om 

voorbij te geraken aan de traditionele instellingen en gebruiken. De verkiezingen van bij-

voorbeeld de senaat of de almanakcommissie stonden al langer ter discussie. Kon een al-

manakcommissie eigenlijk wel de geest van het corps vertegenwoordigen? In die zin had 

Lucifer de tijd mee. Tegelijkertijd ging het blad voorbij aan de macht van traditionele in-

stellingen en regionale sentimenten. Uiteindelijk zwichtte een deel van de Utrechtse stu-

denten voor de macht van de studentensenaat. Hetzelfde gebeurde in Groningen. Hoe-

wel het bestaan van een algemeen Nederlands studentenblad in Groningen hoog in het 

vaandel stond, wilde de Groningse studentensenaat een studentenblad dat voortdurend 

hamerde op de opheffing van de Groningse universiteit niet steunen. De ter lezing leg-

ging van het blad in Groningen en Utrecht leidde uiteindelijk tot de ondergang van Lu-

cifer, waarbij ook de plotselinge ommekeer in het politieke klimaat na de Aprilbeweging 

van 1853 een rol zal hebben gespeeld. 

En toch was het belang van een studentenblad inmiddels onderkend in de studen-

tenmaatschappij. En misschien ook wel het belang van een algemeen Nederlands stu-

dentenblad. Kennelijk ontstond er gedurende deze periode toch een soort belangstelling 

voor de landelijke studentenmaatschappij en de wens om het wel en wee en de ontwik-

kelingen in het hoger onderwijs te delen via een landelijk studentenorgaan. Maar de op-

heffing van het blad Lucifer liet zien dat rond 1850 de plaatselijke en regionale belangen 
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prevaleerden boven het bestaan van een (landelijk) studentenorgaan. Het kenmerkende 

van de bladen uit de vroege studentenpers was dat hoewel inderdaad bijna alle redacties 

streefden naar een landelijk karakter van hun blad, uiteindelijk in de meeste bladen de 

plaatselijke ontwikkelingen de boventoon voerden. Dat verklaart ook de voortdurende af-

wezigheid van Leiden in de Utrechtse studentenbladen en vice versa. Maar dat zou in de 

tweede helft van de negentiende eeuw gaan veranderen. 
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6 Stem van de studenten
 Het landelijke studentenblad

In 1864, bijna tien jaar na de opheffing van het Universiteitsblad (1854-1855), namen enke-

le Leidse en Utrechtse studenten het initiatief tot de oprichting van een nieuw studenten-

blad: Vox Studiosorum (stem van de studenten). Het was het begin van een periode in de 

Nederlandse studentenpers waarin voornamelijk landelijke studentenbladen verschenen 

die, in tegenstelling tot de studentenbladen in de eerste helft van de negentiende eeuw, 

soms wel tientallen jaren bleven bestaan. Na Vox Studiosorum volgde in 1871 de oprichting 

van het Studenten Weekblad: orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland. In 1875 gingen beide 

bladen samen verder als Vox Studiosorum/ Studenten Weekblad. Een jaar later, in 1876, ver-

scheen nog een landelijk studentenblad: Minerva. Algemeen Nederlands Studenten-Week-

blad. De twee landelijke studentenbladen bleven vervolgens tot 1892 naast elkaar bestaan. 

Het streven naar de uitgave van een algemeen, landelijk studentenblad was niet nieuw. 

Ook in de eerste helft van de negentiende eeuw hadden sommige studenten een blad 

met een landelijk karakter voor ogen gehad, maar over het algemeen domineerden in 

deze studentenbladen toch voornamelijk lokale gebeurtenissen en ontwikkelingen. Bo-

vendien werden deze vroege studentenbladen zonder pardon op de sociëteit ter lezing 

gelegd (en daarmee al snel tot opheffing gedwongen) als ze de plaatselijke en regionale 

belangen doorkruisten. Dat hoefden Vox Studisorom, het Studenten Weekblad en Minerva 

niet te vrezen. In de tweede helft van de negentiende eeuw groeide in de studentenwereld 

het besef dat men niet alleen Utrechts, Leids of Gronings, maar ook of vooral Nederlands 

student was. De nadruk op de nationale studentengemeenschap, paste bij het opkomend 

natiebewustzijn. De eenwording van Nederland was formeel in 1813 tot stand gekomen, 

maar kreeg de facto haar beslag pas in de loop van de negentiende eeuw.1 Dat gold ook 

voor het hoger onderwijs. De Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 (en daarmee de 

opkomst van het beroepsonderwijs) en de verwachte nieuwe wet op het hoger onderwijs 

– die uiteindelijk pas in 1876 tot stand kwam – leidden in de landelijke studentengemeen-

schap tot debatten over het doel en de toekomst van het hoger onderwijs. Deze ontwikke-

lingen versterkten het gevoel van saamhorigheid en maakten een eigen landelijk studen-

tenblad, waarin de Nederlandse studenten konden opkomen voor hun eigen belangen en 

dat plaats zou bieden aan discussies, wenselijk. 

1	 Zie hierover: Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integra-

tie sinds 1800 (Nijmegen 1988); Henk te Velde, Gemeenschapszin en Plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in 

Nederland, 1870-1918 (Den Haag 1992); Martin Bossenbroek, Holland op zijn breedst. Indië en Zuid-Afrika in de 

Nederlandse cultuur omstreeks 1900 (Amsterdam 1996).
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De oprichting van landelijke studentenbladen bracht ook een discussie op gang over 

die andere studentenperiodiek: de plaatselijke studentenalmanak. Sommige studenten 

waren ervan overtuigd dat ook het mengelwerk in een landelijk studentenorgaan zou 

moeten worden gepubliceerd. De plaatselijke, slechts eenmaal per jaar verschijnende 

studentenalmanak had wat hen betrof zijn langste tijd gehad. Zij richtten nieuwe, letter-

kundige studentenbladen op. Van 1866 tot 1868 verscheen Noord en Zuid. Tijdschrift voor 

de beoefening der fraaie letteren. In 1881 namen enkele Utrechtse studenten het initiatief 

tot de oprichting van Vrije Arbeid. Geïllustreerd Studenten-maandblad. Dit blad bleef tot 

1884 bestaan. 

Het landelijke studentenblad nam in de tweede helft van de negentiende eeuw een 

vanzelfsprekende plaats in de Nederlandse studentengemeenschap in. Vox Studiosorum/

Studenten Weekblad en Minerva behartigden de belangen van de Nederlandse studen-

tenmaatschappij door plaats te bieden aan het debat over kwesties die voor de studen-

tengemeenschap van belang waren. Tegelijkertijd definieerden de bladen zodoende (im-

pliciet en expliciet) de ‘ware’ student en het ‘ware’ studentenleven. In de bladen kwam 

met andere woorden een studentencultuur tot stand, die op haar beurt nieuw debat uit-

lokte. Dat werd ook zichtbaar in de oprichting van nieuwe studentenbladen. Een voor-

beeld hiervan was de oprichting door twee Amsterdamse studenten van de Volkstribuun, 

waarvan in 1882 enkele nummers verschenen. Het uitgesproken sociaaldemocratische 

blad stuitte op grote weerstand in de gevestigde studentenbladen. 

6.1	 Vox Studiosorum (1864-1874)

Op 4 mei 1864 namen twee Utrechtse studenten, J.I. van Doorninck en J.P. Verloren, het 

initiatief tot de oprichting van een nieuwe studentenblad, Vox Studiosorum.2 Het nieuwe 

studentenblad was eigenlijk meer een tijdschrift dan een krant. Zowel het eerste Univer-

siteits-blad (1849-1850) als het tweede Universiteitsblad (1854-1855) en het daartussen ver-

schijnende Lucifer (1850-1853) waren wekelijks of tweewekelijks verschenen, in tabloid 

formaat, maar Vox Studiosorum had heel opvallend opnieuw een klein formaat, name-

lijk octavo, en zou op onbepaalde tijd, ‘doch zoveel mogelijk bij maandelijksche afleve-

ringen van minstens 2 vellen druks, verschijnen’.3 De nummers kostten tien cent per vel 

2	 J.I. (Jan Isaak) van Doorninck (1840-1889) studeerde van 1859 tot 1866 rechten te Utrecht. Hij promoveerde in 

1866 bij de Utrechtse hoogleraar G.W. Vreede op een proefschrift, getiteld De staatkunde der Nederlandsche Repu-

bliek van 1697 tot 1795 in betrekking tot het evenwicht van Europa. Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat te 

Deventer. Hij schreef toen ook de vermaarde Bibliotheek van Nederlandsche anonymen en pseudonymen (’s Gra-

venhage en Utrecht 1866-1870, 2 dln.), die later in herdruk verscheen als Vermomde en naamlooze schrijvers opge-

spoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren (Leiden, 1881-85, 2 dln.) Hij volgde in 1869 zijn oom 

op als provinciaal archivaris en werd in 1880 benoemd tot rijksarchivaris. nnbw, deel 4, 518-519. J.P. (Joan) Verlo-

ren (1840-1890) studeerde rechten in Utrecht. Hij promoveerde in 1867 en werd rechter van de arrondisements-

rechtbank in respectievelijk Hoorn en Zutphen. 

3	 Vox Studiosorum I (1864) 1. Zie ook: De Hiep en Klarenbeek, 125 Vox Studiosorum, 8. 
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bij een abonnement en twintig cent per vel bij afzonderlijke afleveringen. De losse num-

mers – hoogstens dertig – werden aan het einde van het jaar gebundeld en voorzien van 

een inhoudsopgave waardoor het deel meer oogde als een boek, mede doordat de pagi-

na’s niet waren ingedeeld in kolommen. Een abonnement op het blad gold voor de duur 

van één deel. 

Het nieuwe blad had twee redacties, één te Utrecht en één te Leiden, elk bestaande uit 

drie redacteuren, die om de beurt een nummer van het blad verzorgden. De Utrechtse re-

dactie bestond uit de beide oprichters en de Utrechtse student E.G. Wesselink.4 De Leidse 

redactie bestond uit de Leidse studenten L.J. van Gelein Vitringa, A. le Roy en R.E. Hat-

tink.5 Verder waren er correspondenten aangesteld in Groningen (J. Rutgers), Deventer 

(W.A.M.A. Ankersmit) en Gent (J.K. Ledeganck) – later Groningen, Amsterdam en Delft.6 

De kopij voor de redacties kon via de boekverkoper in de eigen stad geadresseerd worden 

aan de uitgevers te Utrecht en Leiden, respectievelijk uitgeverij Post Uiterweer & Comp 

en uitgeverij Jacq. Hazenberg Corns.-Zn. Het blad was behalve in Leiden en Utrecht ver-

krijgbaar in Groningen, Delft, Amsterdam, Deventer en Gent. 

In het eerste nummer gingen de oprichters in een woord vooraf uitgebreid in op de 

uitgave van dit nieuwe studentenblad. Het belangrijkste doel was de behartiging van stu-

dentenbelangen: ‘Uwe belangen te behartigen door ze te bespreken zal het doel, Uwe 

stem zal de inhoud zijn van het tijdschrift […]’.7 De openingswoorden ‘tua res agitur’ (het 

gaat om Uw zaak) – tevens de ondertitel van het blad – waren wat dat betreft veelzeggend. 

Een studentenorgaan was volgens de oprichters de uitgelezen plaats voor de bespreking 

van studentenzaken. Natuurlijk werden ieder jaar de studentenalmanakken uitgegeven, 

maar niet alle drukwaardige stukken waren op hun plaats in een almanak. Bovendien was 

iets in december niet meer belangrijk wat in februari nog van het uiterste gewicht was ge-

weest. Het gevolg was dat studenten hun toevlucht moesten nemen tot het laten drukken 

van een brochure om hun mening te kunnen uiten. Een eigen studentenorgaan was kort-

4	  E.G. (Ellard) Wesselink studeerde theologie in Utrecht. Hij werd predikant van de Hervormde kerk te Hoog-

vliet en Oudeschool. De Utrechtse student rechten en latere vooruitstrevende liberaal A. (Arnold) Kerdijk nam 

na verloop van tijd zijn plaats in de redactie in. Kerdijk studeerde sinds 1863 rechten. Hij begon met een proef-

schrift over het arbeidersvraagstuk, maar verscheurde zijn bijna afgeronde dissertatie na een verbroken verlo-

ving. Hij promoveerde uiteindelijk in 1873 op stellingen. Hij behaalde ook zijn kandidaats in de letteren. Kerdijk 

was bevriend met de latere Delftse hoogleraar B.H. Pekelharing – eveneens progressief liberaal. Hij was redac-

teur van het Sociaal Weekblad en Vragen des Tijds (spreekbuis van de progressief liberalen). Hij zette zich – samen 

met zijn zwager, de sociaal voelende Delftse fabrikant J.C. van Marken – in voor het coöperatiewezen. In 1887 

werd hij in de Tweede Kamer gekozen voor het district Amsterdam. In 1901 was hij medeoprichter van de Vrij-

zinnig-Democratische Bond. Rik Vuurmans, ‘Polak Kerdijk, Arnoldus’, bwsa 4 (1990) 160-163. http://hdeelhandle.

net/10622/506E3C6B-9BCB-4543-B62A-1AB6DC59B319.

5	  L.J. van Gelein Vitringa (1841-1912) studeerde rechten te Leiden. Hij trouwde in 1871 met Evelina Schneither. 

Hij was advocaat en procureur te Arnhem; A. (Antonie) le Roy (1838-1917) studeerde theologie. Hij werd na zijn 

studie in 1868 predikant te Venlo en stond daar meer dan veertig jaar; R.E. (Reinier) Hattink (1842-1909) studeerde 

aanvankelijk theologie, later rechten te Leiden. Hij werd in 1869 advocaat en procureur te Almelo. nnbw, deel 1, 

1033-1034.

6	  Zie ook: De Hiep en Klarenbeek, 125 jaar Vox Studiosorum, 150. 

7	  Vox Studiosorum 1 (1864) 1.
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om zeer nuttig en nodig. Te meer omdat de dagbladen ‘grove onjuistheden’ publiceerden 

‘aangaande ’t geen op onze hoogescholen en ons studentenleven betrekking heeft’.8 

Om hun verdediging kracht bij te zetten, volgde nog een opsomming van alle eerder 

verschenen studentenbladen; van De gekortwiekte Faam (1825-1827) tot en met het laat-

ste Universiteitsblad (1854-1855). Deze stroom van studentenbladen toonde volgens de 

redactie wel aan dat er in de studentenmaatschappij behoefte bestond aan een eigen or-

gaan. Al die uitgaven waren: 

zoovele pogingen geweest, om te voldoen aan eene levendig gevoelde behoefte van on-

geveer 1500 jongelui, onafhankelijke, beschaafde Nederlanders, om een gemakkelijk 

middel tot gedachtenwisseling tot stand te brengen en op te treden, waar het de gemeen-

schappelijke belangen dier spes patriae gold.9 

Misschien dat die behoefte in de studentenwereld niet altijd zo levendig was gevoeld als 

de oprichters hier wilden doen laten geloven, maar het was wel duidelijk dat in de loop 

van de eerste helft van de negentiende eeuw de overtuiging van het belang van een eigen 

studentenorgaan sterk was toegenomen. 

Des te opvallender was het daarom dat na de opheffing van het Universiteitsblad in 

1855 negen jaar lang geen nieuw studentenorgaan was uitgegeven. Ook de redactie vroeg 

zich af hoe dat kon. Ze weet het niet aan gebrek aan overtuiging van de noodzaak van een 

eigen studentenorgaan, maar aan het ontmoedigend effect van de herhaaldelijk mislukte 

pogingen in het verleden een blad te laten voortbestaan. Het ter lezing leggen op de so-

ciëteit van Lucifer had onherroepelijk tot de opheffing van dat blad geleid. En het Uni-

versiteitsblad was door gebrek aan ondersteuning ten onder gegaan. De redactie wilde 

dit voorkomen door ‘bezadigdheid en gematigdheid op den voorgrond te stellen’.10 De 

redactie wilde niet, zoals in Lucifer, een geestige toon aanslaan, die door sommigen als 

krenkend en kwetsend ervaren zou kunnen worden. Ze wilde ook geen plaatselijk blad 

uitgeven, bedoeld voor één academie, maar ‘één zoodanig als het meest geschikt kan ge-

acht worden voor al onze academiën en athenaea’.11 Opvallend was hierbij de expliciete 

opmerking van de redactie dat ze daarnaast haar kolommen ook graag open wilde stel-

len voor de Gentse broeders, ter versterking van de reeds bestaande, vriendschappelijke 

band tussen Zuid en Noord.12 Ook de studenten van de voormalige zuidelijke Nederlan-

den moesten een stem krijgen in dit nieuwe studentenblad. 

8	  Ibidem, 2. De ‘grove onjuistheden’ werden niet nader gespecificeerd.

9	  Ibidem. Het totaal aantal studenten aan de Nederlandse universiteiten bedroeg rond 1870 tussen de 1300 en 

1500 studenten. Jensma en De Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs, 139. 

10	  Vox Studiosorum 1 (1864) 3. De Utrechtse student en latere politicus en Gids-redacteur J.N. van Hall stelde in 

Vox Studiosorum juist op dit punt het beleid van de redactie ter discussie: ‘studentenbelangen te behartigen, het 

is een schoone taak, die de redactie op zich neemt en we juichen haar voornemen van harte toe – maar weg dan 

ook met alle stijve vormen, weg met eene voor onze leeftijd onnatuurlijke “bezadigdheid en gematigdheid”. Waar 

wij zullen toonen wat wij willen en wat wij kunnen, laat ons daar niet beginnen met te verloochenen het beste, 

wat in ons is’. Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 67. 

11	  Vox Studiosorum 1 (1864) 3.

12	  Ibidem. 
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Behalve een overzicht van academische berichten, examens (kandidaats, doctoraal, 

proponent), voorstellen en promoties, boekaankondigingen van academische literatuur 

en berichten van buitenlandse academies, moest het blad ook plaats bieden aan meer 

inhoudelijke artikelen. Daarbij dacht de redactie aan zaken van algemeen belang, maar 

ook aan plaatselijke ontwikkelingen of grieven en wensen van studenten. Ten slotte kon-

den studenten ook mengelwerk in het blad publiceren, hoewel de redactie absoluut niet 

wilde concurreren met de studentenalmanakken, bij uitstek de plaats voor publicatie van 

proza en poëzie van studenten. Kennelijk voorvoelde de redactie dat er verschil van me-

ning zou rijzen over de vraag of mengelwerk eigenlijk wel thuishoorde in een studenten-

blad; het bleef een terugkerend onderwerp in de daaropvolgende jaren. De redactie ein-

digde het woord vooraf met een oproep aan alle studenten zich in te tekenen op het blad 

en kopij in te sturen.13

Aan de oproep werd ruim gehoor gegeven. In het voorwoord van het eerste nummer 

van de tweede jaargang blikte de redactie terug op het eerste jaar. Het grote aantal inte-

kenaren, namelijk zeshonderd, liet zien dat een eigen studentenorgaan inderdaad voor-

zag in een behoefte. Bovendien hadden meer dan ‘vijftig verschillende handen’ meege-

werkt aan het blad.14 Over een heel jaar gezien, leek dat misschien niet heel veel, maar het 

was in ieder geval niet zo dat de redactie alle kopij voor haar rekening moest nemen, zo-

als dat in het verleden bij meerdere studentenbladen eerder regel dan uitzondering was 

geweest. Verder dankte de redactie de sociëteiten dat het nieuwe studentenblad niet ter 

lezing was gelegd, Vox Studiosorum hoefde wat dat betreft niet hetzelfde lot te ondergaan 

als Lucifer.15 De vooruitzichten waren kortom goed. De studentenwereld kon zich ver-

13	  Ibidem. 

14	  Vox Studiosorum 2 (1865) 2.

15	  Ibidem, 3.

Afb. 8 Een redactionele vergadering van Vox Studiosorum, anno 1864. Uit: De Hiep en Klarenbeek, 125 

jaar Vox Studiosorum, 22.
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heugen in een nieuw, eigen studentenorgaan dat zichzelf weliswaar in alle bescheiden-

heid (zowel qua formaat als wat betreft frequentie van verschijnen) presenteerde, maar 

dat plaats bood aan academische berichten, meer inhoudelijke artikelen over plaatselijke 

en landelijke ontwikkelingen in het hoger onderwijs en mengelwerk. 

6.2	 Noord en Zuid. Tijdschrift voor de beoefening der fraaie Letteren (1866-1868)

Hoewel Vox Studiosorum ook plaats bood aan mengelwerk, kwam dit volgens enkele 

Utrechtse studenten in dit blad niet goed tot zijn recht. Zij concludeerden dat in de afle-

veringen van de Vox ‘uitsluitend academische toestanden en voorvallen van momenta-

neel belang’ werden gepubliceerd waarbij meer op de inhoud dan op de vorm werd ge-

let.16 Deze uitspraak was niet helemaal terecht. De tweede jaargang van Vox Studiosorum 

bevatte nog steeds mengelwerk, maar inderdaad lag de nadruk in het nieuwe studenten-

orgaan wel op academisch nieuws, boekaankondigingen et cetera. Gezien de opmerking 

van de redactie van de Vox dat ze geen concurrentie aan wilde gaan met de studenten-

almanakken, was dat overigens ook niet verrassend. Maar ook de studentenalmanakken 

waren volgens dit groepje Utrechtse studenten niet de meest geschikte plaats voor pu-

blicatie van mengelwerk. Daarom richtten zij in 1866 het tijdschrift Noord en Zuid. Tijd-

schrift voor de beoefening der fraaie Letteren op, dat plaats moest bieden aan letterkundig 

werk van studenten.

In het inleidend woord verklaarde de redactie waarom een nieuw blad vereist was voor 

het letterkundig werk van studenten. Nu was de studentenalmanak de enige plek ‘waar-

in de student de indrukken zijner ziel en de gevoelens van zijn hart [kon] openbaren’.17 

Maar aangezien de almanak maar één keer in het jaar verscheen, hadden veel stukjes bij 

het verschijnen van de almanak al aan actualiteit ingeboet. Bovendien bleef daardoor ook 

veel proza en poëzie ongepubliceerd omdat studenten afzagen van publicatie van werk 

dat ze eerder in het jaar hadden geschreven, maar wat na een dergelijk lange tijd bijvoor-

beeld niet meer de moeite waard leek. Ten slotte was ook goede kritiek voor de ontwik-

keling van de schrijvende student van groot belang. Het mengelwerk in de almanakken 

werd weliswaar gerecenseerd, maar slechts één keer in het jaar en altijd door studenten, 

nooit door ouderen (niet-studenten). Misschien dat dit in een tijdschrift makkelijker zou 

kunnen plaatsvinden.18

Het nieuwe blad zou op onregelmatige tijden verschijnen; ongeveer (twee)maande-

lijks. Dit bood volgens de redactie enorm veel mogelijkheden: 

hoe veel uitgebreider zal ons veld zijn: alle Nederduitsche en Vlaamsche studenten zul-

len zich hier het geheele jaar door een strijdperk geopend zien; letterkunde, schilder- en 

16	  Noord en Zuid. Tijdschrift voor de beoefening der fraaie Letteren 1 (1866-1868) 1.

17	  Ibidem.

18	  Ibidem. 
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beeldhouwkunst, het toneel, de muziek geven ons dagelijks indrukken die het ons aan-

genaam en nuttig is mede te deelen; aan de produkten van smaak, geest en fantasie zal 

voortdurend een toegang tot publiciteit geopend zijn, en aan het lezend publiek, dat toch 

wel belang zal stellen in de eerste schreden op de baan der eere gewaagd, zal eene meer 

regelmatige en overvloedige gelegenheid tot beoordeling, waardeering en terechtwijzing 

gegeven zijn.19 

De oprichters hadden grote verwachtingen van hun tijdschrift, maar ze beseften ter-

dege dat voor de publicatie en de beoordeling van het mengelwerk medewerking van 

derden nodig was. Ze spraken daarom de hoopvolle verwachting uit dat die medewer-

king niet achterwege zou blijven; ‘maar ze zal ons, wij zijn er zeker van, niet lang blijven 

ontbreken!’.20 

Er verschenen uiteindelijk vijfentwintig afleveringen van Noord en Zuid. De grote me-

dewerking van andere studenten, waar de redactie zo vast en zeker op had gerekend, 

bleef echter uit. De Vlaamse studenten toonden helemaal geen belangstelling voor het 

blad.21 En in het Noorden mocht het blad zich weliswaar verheugen in een ‘klimmende 

sympathie’ – zoals de Vox het verwoorde – maar dat vertaalde zich nog niet naar kopij. In-

tegendeel, schreef de redactie, ‘men beklaagt zich over locale, ja over personeele kleur’.22 

De redactie liet zich in eerste instantie niet ontmoedigen, maar hoopte door ijverig door 

te gaan uiteindelijk toch haar doel te bereiken. 

De bijdragen waren dus voornamelijk afkomstig van de redacteuren zelf. Redacteur 

Isaäc Esser, leverde (ook onder pseudoniem Soera Rana), het grootste aantal bijdragen. 

De onderwerpen van de bijdragen waren overwegend romantisch/fantasierijk; van ‘Een 

fabel’ en ‘De paddestoel’ tot ‘Kranerij’ naar het Engels van de Amerikaanse romantische 

dichter E.A. Poe. Behalve proza en poëzie bevatte Noord en Zuid ook een afdeling ‘Let-

ternieuws’ met recensies van bijvoorbeeld de studentenalmanakken. Eén van de redac-

teuren, G. Wttewaal, had echter ook een recensie geschreven van een nieuw tijdschrift, 

namelijk Le conservateur: revue de droit international, waarvan de Utrechtse hoogleraar 

G.W. Vreede directeur was.23 Voorafgaand aan de publicatie was de redactie kennelijk 

dringend verzocht de recensie niet te plaatsen. In een stukje voorafgaand aan de betref-

fende recensie verklaarde de redactie dat deze werd opgevat als ongepast: 

[D]at jonge menschen een tijdschrift in de wereld zenden, ook met het doel om de eer-

stelingen van hun vernuft aan de kritiek van ‘meerderen’ te onderwerpen, vindt iedereen 

uitstekend; maar ieder die wijs is zal lachen als hij ziet dat diezelfde jonge menschen, hun 

19	  Ibidem, 2. 

20	 Ibidem. De studenten ondertekenden het woord ter inleiding met hun namen: W.H. de Beaufort, D. Beets, I. 

Esser Jr., P. Harting, A. Kerdijk, P.D. Chantépie de la Saussaye en G. Wttewaal.

21	  Zie over de deelname van de Vlaamse studenten aan de Nederlandse studentenbladen hoofdstuk 7. Binnen 

en buiten. 

22	 Noord en Zuid 1 (1866-1868) 177-179.

23	 G.W. Vreede (1809-1880) was van 1841 tot 1879 hoogleraar Staats- en administratief recht, staatkundige ge-

schiedenis en volkenrecht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 
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eerste bescheidenheid vaarwel zeggende, zelf als rechters optreden en beginnen met hun 

professoren onder handen te nemen op een toon die strijdig is met alle decentie [fatsoen].24 

In de redactie was kennelijk onenigheid over het wel of niet plaatsen van de betreffende 

recensie ontstaan want één van de redactieleden, D. Beets – zoon van de schrijver en pre-

dikant Nicolaas Beets – trok zich vervolgens terug als redacteur.25 

Overigens schreven deze studenten niet alleen voor hun eigen blad, maar publiceerden 

ze evengoed in Vox Studiosorum. P. Harting bijvoorbeeld schreef in deze jaren in Vox Stu-

diosorum een serie artikelen onder de titel ‘Studententijdschriften van 1774-1855’, waarin 

hij de geschiedenis van de vroege studentenpers belichtte. Ook enkele andere redacteu-

ren van Noord en Zuid werkten actief mee aan de Vox als redacteur of als auteur.26 Daar-

uit bleek wel dat de oprichters van Noord en Zuid niet zozeer wilden concurreren met de 

Vox, maar dat ze oprecht meenden te voorzien in een lacune in de bestaande studenten-

pers. Helaas voor de redactie deelde niet iedereen deze overtuiging. In plaats daarvan 

zagen de redacties van de studentenalmanakken en in het bijzonder die van de Utrecht-

se studentenalmanak het tijdschrift als een regelrechte bedreiging. Kennelijk waren ze 

bang (niet ten onrechte, maar daarover later meer) dat het voortbestaan van het mengel-

werk in de studentenalmanak in gevaar kwam door dit letterkundig studententijdschrift. 

Het blad stuitte niet alleen op tegenstand in de studentenmaatschappij, maar ook de 

burgermaatschappij toonde minder enthousiasme dan de oprichters hadden gehoopt. 

De redactie had presentexemplaren toegezonden aan de Tijdspiegel, Letteroefeningen, De 

Levensbode, De Gids, Spectator en het Leidsche dagblad. De eerste drie bladen besteed-

den geen enkele aandacht aan het nieuwe blad. De laatste drie publiceerden slechts ‘eene 

quasi- kritiek’ waarvan de studentschrijvers niets konden opsteken.27 Dat impliceerde dat 

de gewenste kritiek van ouderen op het mengelwerk van studenten uitbleef. Uiteindelijk 

hield de redactie het voor gezien. In de laatste aflevering van mei 1868 velde ze spottend 

een vonnis over het ‘Publiek’ dat in alle opzichten het blad had miskend. Buiten Utrecht 

was er geen medewerking aan het blad verleend. En in Utrecht was het blad ronduit tegen-

gewerkt door ‘een heirleger van Stichtsche almanakbewonderaars’ die het blad niet anders 

wilden zien dan als ‘de gezworen vijandin van hun troetelkind’. De burgermaatschappij had 

ten slotte ronduit onverschillig gereageerd. De redactie veroordeelde daarom ‘gezegd “Pu-

bliek” tot derving van het tijdschrift Noord en Zuid en in de kosten van het abonnement’.28

24	 Noord en Zuid 1 (1866-1868) 177.

25	 Ibidem, 178.

26	 Bijvoorbeeld De Beaufort en Chantépie de la Saussaye.

27	 Noord en Zuid 1 (1866-1868) 386. In De Gids verscheen zowel in 1866 als in 1867 een bespreking van het nieu-

we studentenblad. Hoewel de toon misschien enigszins geringschattend was en de recensent het nut van een 

beoordeling door ‘meerderen’ ter discussie stelde, werden verschillende bijdragen wel degelijk besproken. Som-

mige stukken kregen zelfs een positieve beoordeling. Behalve het werk van D. B[eets]. De recensent merkte op 

dat om een dichter te zijn het niet voldoende was om een vader [Nicolaas Beets] als dichter te hebben. De Gids 31 

(1866) IV, 386-392, aldaar 390; 32 (1867) I, 159-162. 

28	 Noord en Zuid 1 (1866-1868) 386.
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6.3	 Studenten Weekblad. Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland: (1871-1874)

In tegenstelling tot Noord en Zuid lukte het Vox Studiosorum, al snel kortweg aangeduid 

als ‘de Vox’, te blijven voortbestaan. In het voorjaar van 1871 was het blad al over de helft 

van haar zevende jaargang. Het blad leek gevestigd. Toch was niet iedereen tevreden over 

de vorm van de Vox, die vanaf het begin meer een tijdschrift dan een krant was geweest. 

Daarom besloten in het voorjaar van 1871 enkele Utrechtse en Leidse studenten een blad 

op te richten dat meer het karakter van een krant moest krijgen. Op maandag 13 maart 

verscheen de eerste aflevering van het nieuwe studentenorgaan Studenten Weekblad. Or-

gaan voor Noord- en Zuid-Nederland dat, zoals de titel al laat zien, wekelijks zou gaan ver-

schijnen. Ook het formaat week sterk af van de Vox; het Studenten Weekblad verscheen 

als tabloid, waardoor het blad – net als de voor Vox Studiosorum opgerichte bladen – ook 

meer oogde als een krant. 

Natuurlijk kon de redactie in haar voorwoord niet om de vraag heen of een nieuw stu-

dentenorgaan naast de Vox wel nodig was. Maar allereerst ging ze nog eens in op de nood-

zaak van een eigen studentenorgaan. De voor het grote publiek bestemde bladen waren 

volgens de redactie in ieder geval niet geschikt voor studenten: ‘noch tot de openbaring 

hunner ideeën, noch tot behandeling hunner toestanden’.29 Het publiek was daar volgens 

haar onverschillig voor. Evenals studenten op hun beurt ook onverschillig waren voor wat 

er plaatsvond in de buitenwereld. Niettemin waren er genoeg zaken die een gedachtewis-

seling tussen studenten vereisten, zoals ‘hunne corpstoestanden, hunne verhouding tot 

andere academiën, hun onderwijs, hunne studie in onderscheidene vakken, hunne denk-

beelden over schone kunsten, over politieke, sociale en wetenschappelijke questiën’.30 Er 

leefde kortom voldoende in de studentenmaatschappij wat bespreking in een eigen stu-

dentenorgaan verdiende. Sterker nog: voor de werkelijke ontwikkeling van studenten, als 

beoefenaren van verschillende vakken, was een discussie over al die verschillende zaken 

volgens de redactie ook noodzakelijk. En juist aan deze vereisten voldeed de Vox niet.31 

Het maandelijkse verschijnen van de Vox maakte het blad ongeschikt voor bespreking 

van zaken van meer dadelijk belang. Het gevolg was dat er voornamelijk verslagen wer-

den gepubliceerd in de Vox. Daar kwam volgens de redactie nog bij dat het ‘deftige, dat ei-

gen is aan [?] tijdschrift velen [afschrikt] om hunne gedachten er ongekunsteld in bloot te 

leggen’.32 De Vox was kortom geen nieuwsblad. En dat wilde het Studenten Weekblad juist 

wel zijn. De oprichting van dit nieuwe studentenorgaan was dus slechts bedoeld als aan-

vulling op de Vox, zo beargumenteerde de redactie van het Studenten Weekblad. Ze hoop-

te dan ook dat beide bladen in een goede verstandhouding naast elkaar zouden kunnen 

voortbestaan. Daarnaast hoopte de redactie dat dit nieuwe studentenorgaan zou mogen 

leiden tot de zo zeer gewenste aaneensluiting van Noord- en Zuid-Nederlandse studen-

29	 Studenten Weekblad. Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland 1 (1871-1872) nr. 1, maandag 13 maart 1871.

30	 Ibidem. 

31	  Ibidem. 

32	 Ibidem. 
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ten. Gemeenschappelijke taal, gemeenschappelijk doel en gelijke vorming maakten een 

nauwe band zo goed mogelijk. Beide partijen zouden er alleen maar baat bij kunnen heb-

ben. Het zuiden had overigens al haar medewerking toegezegd.33 Dus ook dit blad wenste 

heel expliciet open te staan voor alle Nederlandse studenten.   

Niet alleen was het blad toegankelijk voor alle studenten, maar tevens wilde de redac-

tie benadrukken dat studenten in de kolommen van het Studenten Weekblad een ‘onbe-

perkte vrijheid’ zouden krijgen ‘om hunne meeningen te uiten’. Conservatief, liberaal, or-

thodox, modern, royalist, republikein, aristocraat of democraat – allemaal zouden ze een 

plaats krijgen in dit blad. De student moest een vrij oordeel kunnen uitspreken: ‘al wat 

den student belang inboezemt, al wat zijne kennis kan bevorderen, zijne ervaring kan 

uitbreiden, zijn persoon kan veredelen, vindt in dit blad zijn orgaan’.34 Brieven en stuk-

ken konden de studenten sturen naar de uitgever te Leiden, S.C. van Doesburgh. Het blad 

werd daarnaast ook uitgegeven te Utrecht bij J.C. Beyers. Behalve de redacties te Utrecht 

en Leiden waren er agenten aangesteld in Amsterdam, Delft, Groningen, Brussel, Gent en 

Luik (Leuven moest nog volgen). Een abonnement op het Studenten Weekblad kostte drie 

gulden vijftig per jaar, ongeveer evenveel als de Vox. 

Het blad leek even gemakkelijk ingang te vinden als de Vox in 1864. In het eerste num-

mer van de tweede jaargang uitte de redactie zich erg enthousiast over het grote aantal 

abonnementen, de positieve reactie van de Vox en de ingestuurde kopij. Al vond ze ach-

teraf bezien dat in de eerste jaargang iets te veel ‘nietige kibbelarij’ te lezen was geweest. 

De redactie had zich daarom voorgenomen iets strenger te zijn als het ging om het wel 

of niet plaatsen van een stuk.35 Een veel belangrijkere aankondiging van de redactie was 

dat ze de ondertitel ‘Orgaan van Noord- en Zuid-Nederland’ niet langer zou handhaven. 

Reden hiertoe was de geringe medewerking van de studenten van de zuidelijke universi-

teiten. Alleen Gent was hierop een uitzondering geweest.36 Na Vox Studiosorum en Noord 

en Zuid, slaagde dus ook het Studenten Weekblad er niet in de studenten aan de zuidelij-

ke universiteiten te enthousiasmeren voor een nieuw studentenorgaan dat weliswaar in 

het Noorden verscheen, maar dat evident belangstelling toonde voor een samenwerking 

met Vlaamse studenten. Hoewel de ondertitel zou verdwijnen, bleef kopij van Vlaamse 

studenten overigens welkom. Het blad handhaafde ook de correspondenten in Gent en 

Leuven. Daarnaast werden er vanaf de derde jaargang ook correspondenten aangesteld 

in Aken en Zürich.37

De wekelijkse verschijning van het nieuwe orgaan gaf het Studenten Weekblad een an-

der karakter dan de Vox. Het Weekblad kon beter inspelen op nieuws en ontwikkelingen 

in de studentenmaatschappij. Inderdaad bleek uit een enkele opmerking dat de hogere 

verschijningsfrequentie van het Weekblad meewoog in de keuze voor publicatie in dat 

33	 Ibidem. 

34	 Ibidem. 

35	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 1, maandag 18 maart 1872. 

36	 Ibidem. 

37	 De keuze voor correspondenten in deze plaatsen kwam misschien voort uit het feit dat sommige oud-hbs’ers 

daar promoveerden (wat voor hen tot 1917 aan de Nederlandse universiteiten niet toegestaan was). 
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blad: ‘de verschijning van het Studenten Weekblad geeft ons gelegenheid tot een snelle 

plaatsing van ons berigt; wij laten daarom ons plan, het in de Vox te plaatsen, varen, waar 

het misschien zou gelezen zijn, wanneer de stemming voor de commissie al haast verge-

ten was’.38 In Utrecht leek daarnaast ook mee te wegen dat de redactie van het Studenten 

Weekblad een andere houding innam ten opzichte van de ontwikkelingen in de Utrechtse 

studentenmaatschappij dan de redactie van de Vox. Bepaalde verslagen in het Weekblad 

(van bijvoorbeeld corpsvergaderingen) werden in de Vox afgedaan als partijdig.39 Maar 

dit leek alleen het geval in Utrecht. Over het algemeen leken de beide bladen in een vrij 

goede verstandhouding ten opzichte van elkaar te staan. Waarschijnlijk lazen studenten 

zowel de Vox als het Studenten Weekblad.40 Dat bleek ook bij de aankondiging van het sa-

mengaan van de twee studentenorganen. 

Op woensdag 18 maart 1874 verscheen het laatste nummer van de derde jaargang van 

het Studenten Weekblad. Hierin kondigde de redactie het samengaan aan van het Studen-

ten Weekblad en de Vox. Ze wilde geen onvertogen woord laten vallen over de zegeningen 

van de drukpers, maar ‘zelfs de uitbreiding der drukpers heeft hare noodzakelijke gren-

zen’.41 De verhouding was volgens de redactie zoek. De verslagen en verhandelingen in 

de Vox waren door het verschijnen van het Studenten Weekblad ‘tot nutteloze herhalin-

gen gemaakt’. Het Weekblad bood weliswaar meer nieuws en polemiek, ‘maar nieuws en 

polemiek waren niet altijd tot vulling zijner kolommen geheel toereikend’. Deze situatie 

leidde volgens de redactie nergens toe: 

Vox werd dunner en dunner. Weekblad schraler en schraler. Men las beiden; beider finan-

tien bloeiden, maar kwaliteit en kwantiteit der ingezonden stukken liet bij beiden soms 

veel te wenschen over.42

Daarom hadden de redacties besloten ‘aan dezen toestand van onvruchtbare en min of 

meer pijnlijke concurrentie een einde te maken’.43 Aan het begin van het volgende colle-

gejaar zou bij voldoende animo ‘een blad het licht zien dat door formaat en tijd van uit-

gave de voordeelen van ’t Weekblad met die der Vox zal trachten te vereenigen, en welks 

redactie uit die van beide organen zal zijn zamengesteld’.44 Aangezien de jaargang bij het 

Studenten Weekblad van maart tot maart liep, hield het blad na dit laatste nummer van de 

derde jaargang op te bestaan. Tot september zou de redactie van het Weekblad mee wer-

ken aan de uitgave van de Vox, waarvan de jaargang nog tot september liep.

38	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 2, maandag 20 maart 1871. 

39	 Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 235.

40	 Uit het dagboek van Jacob David Mees (1852-1875), die in deze jaren in Utrecht studeerde en in het Studenten 

Weekblad ook een artikel over lezen publiceerde, blijkt dat hij zowel het Studenten Weekblad als de Vox las. Thimo 

de Nijs, Jacob David Mees. Dagboek 1872-1874, reeks Egodocumenten, deel 14 (Hilversum 1997) 93.

41	  Studenten Weekblad 3 (1873-1874) nr. 40, woensdag 18 maart 1874.

42	 Ibidem. 

43	 Ibidem. 

44	 Ibidem. 
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In de Vox verscheen precies hetzelfde schrijven.45 Daarna bleef de Vox nog enkele 

maanden – tot het einde van de jaargang – bestaan. In het laatste nummer nam de redac-

tie afscheid van haar lezers. Het afscheidswoord, evenals het laatste nummer, verscheen 

wat later dan verwacht. Kennelijk kostte het de redactie moeite in deze laatste afleverin-

gen enthousiast te blijven. Dat had waarschijnlijk ook alles te maken met het niet van de 

grond komen van het nieuwe orgaan: ‘en het is niet zoo spoedig als gewenscht was, dat 

de Redactie van het nieuwe studentenorgaan kan optreden’.46 Toch wilde de redactie de 

moed niet opgeven. Er zouden pogingen aangewend worden om, zoals eerder reeds aan-

gekondigd, een nieuw studentenorgaan op te richten dat levensvatbaar zou zijn. Er wa-

ren immers steeds lezers geweest. Bovendien was het een vast gegeven ‘dat er somtijds 

behoefte bestaat aan een Studenten-orgaan’.47 Daarom volgde nogmaals de oproep aan 

alle studenten om niet alleen intekenaar te worden van het nieuwe orgaan, maar voor-

al ook medewerker. Zodoende zou de studentenmaatschappij ook aan de buitenwereld 

‘toonen wakker te zijn, waar het de bespreking hunner belangen geldt’.48 

6.4	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad (1875-1892)

Uiteindelijk verscheen het nieuwe studentenorgaan Vox Studiosorum/Studenten Week-

blad niet aan het begin van het nieuwe collegejaar, maar pas op 16 januari 1875. De redac-

tie (waarin ook de redacteuren van het Weekblad zitting hadden) verklaarde dat het am-

per gelukt was om Vox Studiosorum nog tot het einde van het academiejaar uit te geven. 

Daarom hadden de redacteuren besloten de zaken eerst maar eens even aan te zien. Het 

nieuwe collegejaar had echter direct al weer genoeg stof tot schrijven gegeven. Dat maak-

te het gemis van een eigen studentenorgaan voelbaar. Bovendien, en die overweging had 

uiteindelijk de doorslag gegeven: het kon toch niet zo zijn dat ‘eigen lauwheid’, ‘eigen vad-

sigheid’ en ‘eigen schuld’ de studentenmaatschappij voor het eerst sinds lange tijd zou 

beroven van een eigen orgaan. En vooral niet in een jaar ‘voor ons allen zoo heuglijk en 

gewichtig’ – de aanstaande nieuwe wet op het hoger onderwijs zou vast en zeker genoeg 

stof tot schrijven geven.49 

Daarom had de redactie nu toch maar besloten tot de uitgave van de eerste aflevering 

van Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. Hoewel de redactie er niet helemaal gerust 

op was. Ze vreesde niet zozeer tegenvallende aantallen intekenaren, want ‘als eenmaal 

een studentenorgaan bestaat dan zijn de netgebonden jaargangen daarvan naast de al-

manakken even onmisbaar op iedere schrijftafel als de bruingerookte series op iedere 

deur’.50 Lezers zou het blad ook genoeg krijgen, maar schrijvers? Anders dan in de bur-

45	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 269-270.

46	 Ibidem, 424.

47	 Ibidem. 

48	 Ibidem. 

49	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 1 (1875-1876) nr. 1, zaterdag 16 januari 1875.

50	 Ibidem. 
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germaatschappij bestond er in de studentenmaatschappij geen onderscheid tussen ge-

letterden en ongeletterden. Alle studenten konden dus een bijdrage leveren aan het blad. 

De redactie riep de studenten daarom ook op zich niet te laten weerhouden ‘door gebrek 

aan zelfvertrouwen, of laffe vrees voor den spot van vrienden en bekenden’. Kennelijk be-

stond er nogal wat kritiek op de studentenorganen: 

Velen zijn a priori geneigd, om alles wat in een tijdschrift als ’t onze verschijnt onvoor-

waardelijk af te keuren. De bespreking van zuiver academische of studentenbelangen, 

‘omdat die altijd op ’t zelfde neerkomt’, de behandeling van onderwerpen buiten onze 

sfeer, ‘omdat die niet in ons blad t’huis hoort’, ernstige redeneeringen, ‘omdat ze verve-

lend’, luimige ontboezemingen, ‘omdat ze alleen voor den almanak geschikt zijn’, navol-

gingen, ‘omdat wij op onzen leeftijd op eigen beenen moeten staan’, oorspronkelijke ge-

dachten, ‘omdat we nog niet genoeg eigen ervaring hebben om ooit oorspronkelijk te 

kunnen wezen’.51 

De redactie hoopte dat studenten zich niet door deze vooroordelen zouden laten weer-

houden kopij te sturen. In dat geval zou de nieuwe Vox zeker toekomst hebben. 

Het nieuwe studentenblad kwam dus enigszins weifelend op gang. Het blad zou net 

als het oude Studenten Weekblad iedere week verschijnen. Maar het formaat hield de re-

dactie opzettelijk aan de kleine kant. Als er ruimschoots kopij zou worden ingezonden, 

zou de redactie ‘zonder verhoging van de prijs, het blad tot den omvang van het vroegere 

Weekblad uitbreiden’.52 De redactie kondigde in het eerste nummer tevens aan dat ze en-

kele nieuwe rubrieken wilde openen, namelijk ‘Quotidiana’ – waarin gegevens aangaan-

de vergaderingen, lezingen et cetera zou worden opgenomen – en ‘Lectuur’ – met daar-

in aandacht voor interessante lectuur voor studenten in binnen- en buitenland. Verder 

leek de indeling van het blad in grote mate op die van de vorige twee organen: artikelen, 

academische berichten, academisch nieuws, boekaankondigingen, examens, promoties, 

advertenties et cetera. De redacties waren opnieuw gevestigd te Utrecht en te Leiden. Er 

waren correspondenten aangesteld te Amsterdam, Groningen en Delft. Het blad werd 

uitgegeven bij P. Somerwil te Leiden, die tevens pedel was van het Leidse studentencorps.

De eerste afleveringen van het nieuwe Vox Studiosorum/Studenten Weekblad verliepen 

nog wat rommelig. Het eerste nummer verscheen drie dagen later dan gepland en ook de 

bezorging verliep nog niet vlekkeloos. In het vierde nummer vroeg de redactie haar abon-

nees ‘eenige consideratie te hebben, zoo zij het Weekblad niet juist op tijd [hadden] ont-

vangen. Zoowel het laat inkomen van stukken, als de buitengewone bezwaren aan het 

uitgeven der eerste nummers verbonden zijn hiervan de oorzaak’.53 Maar daarna ging het 

weer als vanouds: de verslaggevers pakten in de academische berichten de draad weer 

op. Het kostte enige moeite, maar de Nederlandse studentenmaatschappij had opnieuw 

een eigen studentenorgaan. 

51	  Ibidem. 

52	 Ibidem. 

53	 Ibidem, nr. 4, woensdag 3 februari 1875.
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6.5	 Minerva. Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad (1876-1923)

Slechts een jaar na de samenvoeging van Vox Studiosorum en het Studenten Weekblad 

werd in 1876 in Leiden een tweede landelijk studentenblad opgericht. De beste bedoelin-

gen van de redactie van de nieuwe Vox ten spijt, was een groep studenten niet te spreken 

over de kwaliteit van het nieuwe blad: 

gij zijt er allen van overtuigd, dat ook deze redactie, evenals die van vroegere bladen, met 

de beste bedoelingen bezield, haar taak heeft aanvaard, maar dat geen schitterende uit-

slag haar pogingen heeft gekroond.54 

Zij richtten daarom een eigen studentenblad op. Op dinsdag 8 februari 1876 verscheen 

de eerste aflevering van Minerva. Algemeen Nederlandsch Studenten-Weekblad. In het 

voorwoord spraken de oprichters heel opgetogen over hun onderneming, volstrekt an-

ders dan de negatieve teneur in het voorwoord van de Vox. Ze zagen helemaal geen pro-

blemen als het ging om de schrijvende student: ‘waarom zou er niet meer geschreven 

worden in de studentenwereld?’ Schrijven leverde de student immers alleen maar voor-

delen op: ‘wij meenen, dat schriftelijke gedachtenwisseling uitstekend is om te leeren 

schrijven, om te leeren met juistheid gedachten uit te drukken en met klem meeningen 

te verdedigen’. Bovendien was wat studenten in het blad publiceerden bestemd om ‘een 

kracht’ te zijn in de studentenmaatschappij, niet daarbuiten.55 

Om de betrokkenheid bij het blad te vergroten, hadden de oprichters bewust – en 

opzettelijk anders dan bij Vox Studiosorum/Studenten Weekblad – besloten dat de re-

dactie van Minerva zou worden gekozen door de abonnees in plaats van door mid-

del van coöptatie. De eerste vijf proefnummers zouden door een voorlopige redactie 

worden geredigeerd, maar ‘na vijf weken […] zullen de redacteuren in Leiden en de 

medewerkers in de andere academiesteden door hun abonnees gekozen worden’. De 

redactie verwachtte dat de belangstelling voor het blad zodoende ‘levendiger’ zou wor-

den omdat de abonnees immers medeverantwoordelijk zouden zijn voor de inhoud 

van het blad.56 Deze liberale bestuurlijke inrichting van het nieuwe landelijke blad was 

een antwoord op de al langer gevoerde discussie in de studentenmaatschappij over de 

noodzaak tot verandering van de traditionele bestuurscultuur zoals die nog steeds te 

vinden was bij de almanakredacties en Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. De re-

gel zou er uiteindelijk toe leiden (hoewel de redactie in het voorwoord verklaarde dat 

het blad zo algemeen en onpartijdig mogelijk voor corpsbelangen wilde opkomen) dat 

ook niet-corpsleden redactieleden (niet-corpsleden) verkozen. De redactie probeerde 

met deze nieuwe regel de draagvlakte voor het nieuwe blad te verbreden. Dat bleek 

ook uit de nieuwe voorwaarde dat het redacteurschap van Minerva onverenigbaar zou 

zijn met het lidmaatschap van een van de commissies voorkomend in de Leidse alma - 

54	 Minerva 1 (1876-1877) nr. 1, dinsdag 8 februari 1876.

55	 Ibidem. 

56	 Ibidem. 
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nak.57 In de praktijk waren de redactieleden van de studentenbladen vaak ook lid van de 

commissie ter redactie van de almanak. Dat leidde ertoe dat een select groepje studenten 

zowel de almanak als het studentenblad redigeerde. Met deze tweede regel hoopte de Mi-

nerva een grotere groep studenten bij het nieuwe weekblad te betrekken. 

Op 8 maart 1876 om half zeven ’s avonds in het gebouw van het Nut van ’t Algemeen te 

Leiden vond de eerste vergadering plaats voor belangstellenden en abonnees van Miner-

va. De opkomst was groot, ook uit Utrecht waren studenten overgekomen. Aansluitend 

vond een vergadering van de Leidse abonnees plaats. Op de vergadering werd defini-

tief besloten dat het lidmaatschap van de in de almanak vermelde commissies onver-

enigbaar was met het redacteurschap van Minerva. De vergadering koos vijf redactiele-

den voor de hoofdredactie te Leiden, waarvan ieder jaar twee zouden aftreden (hoewel 

wel herkiesbaar). Ook in de andere redactiesteden – Utrecht, Groningen, Amsterdam en 

Delft – zouden redactieleden worden gekozen. De hoofdredactie achtte de term ‘redac-

tielid’ duidelijker en juister dan ‘medewerker’. Op de algemene redactievergadering (door 

iedere redactie aan te vragen) hadden alle redacties één of meer stemmen (al naar ge-

lang de grootte van het aantal abonnees ter plaatse). De hoofdredactie te Leiden wilde 

het overigens aan de abonnees in de andere steden zelf overlaten hoeveel redactieleden 

zij wensten te kiezen. Ook moesten zij zelf bepalen ‘welke commissies uitgesloten [moes-

ten] worden van het lidmaatschap der redactie’. De redacties ter plaatse zouden beslissen 

over plaatsing van stukken betreffende corpszaken. De hoofdredactie had een beslissen-

de stem over de plaatsing van stukken van algemene aard.58

Tijdens de vergadering werd ook besloten de eventuele winst die de advertentie- en 

abonneegelden zouden opleveren te besteden in het belang van het blad. Van de op-

brengsten zou een bibliotheek van moderne literatuur worden aangeschaft. Als iemand 

aangaf een pas verschenen boek te willen recenseren dan mocht hij het betreffende werk 

voor rekening van Minerva aanschaffen en het daarna in de bibliotheek ter beschikking 

stellen van de abonnees. Op de voorpagina werd melding gemaakt van door de bibliothe-

caris aangeschafte of ontvangen boeken. Dit laatste gebeurde namelijk ook. Uitgeverijen 

of auteurs stuurden een exemplaar van een nieuw boek of tijdschrift naar de redactie van 

Minerva in de hoop dat het in het studentenblad besproken zou worden. De catalogus 

van Minerva verscheen halfjaarlijks als bijvoegsel; later werd hij ook apart uitgegeven.

Minerva verscheen bij uitgeverij E.J. Brill te Leiden. Het blad verscheen iedere week 

op dinsdag (later op donderdag) en studenten konden zich abonneren op het blad voor 

ƒ 3,50 per jaargang (in latere jaren ook voor ƒ 2,– voor de alleen na 15 september verschij-

nende nummers). Een jaargang van Minerva liep van 8 februari tot 8 februari, de Dies 

Natalis van de Leidse universiteit. Het blad bevatte naast de academische berichten, de 

weekverslagen van de redacties en het academisch nieuws uit binnen- en buitenland ook 

stukken over het studentenleven, verslagen van studentenalmanakken, muziek- en to-

neeluitvoeringen, sportwedstrijden, maar ook boekbesprekingen en advertenties. Miner-

57	 Ibidem. 

58	 Ibidem, nr. 5, dinsdag 7 maart 1876, nr. 6, dinsdag 14 maart 1876.
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va wist zich ook te vestigen; de omvang van het blad groeide van vier à zes pagina’s in 1876 

tot tien à twintig pagina’s rond 1890.

6.6	 Vrije Arbeid. Geïllustreerd Studenten-maandblad (1881-1884)

In 1881 ondernamen enkele Utrechtse studenten een nieuwe poging tot de uitgave van 

een landelijk letterkundig studentenorgaan. Zij richtten Vrije Arbeid. Geïllustreerd Stu-

denten-maandblad op. Het blad verscheen te Utrecht bij uitgever J.W. Leeflang. Lezers 

abonneerden zich bij een jaargang op een maandelijkse aflevering van ieder ‘16 bladzij-

den’ én op ‘2 platen in groter formaat’. Een jaargang kostte ƒ2,40, te betalen in twee ter-

mijnen, bij de 6e en de 12e aflevering.59 Het nieuwe blad werd gedrukt in Utrecht bij Ke-

mink & Zoon. Behalve in Utrecht was het blad ook verkrijgbaar te Leiden, te Groningen, 

te Delft en verder bij alle boekhandelaren.60 De oprichters van het maandblad waren de 

Utrechtse studenten J.W.F.J. van Eecke en J. Mulder.61 De studenten hadden overigens een 

interacademiaal maandblad voor ogen en hadden daarom een commissie van vaste me-

dewerkers aangesteld te Leiden, Groningen, Amsterdam en Delft.62 

De redactie wilde in het nieuwe blad plaats bieden aan studenten die hun proza, poë-

zie, maar dus ook tekeningen – ofwel ‘de vruchten hunner werkzaamheid in vrije uren’ – 

in ruimer kring bekend wilden maken.63 Een belangrijke voorwaarde was dat de stukken 

op algemene belangstelling mochten rekenen. In het blad verschenen artikelen over de 

geschiedenis van de Utrechtse universiteit, een geschiedenis van de Nederlanden, een 

geschiedenis van de anatomie en een stuk over ‘het applaus’. De inhoudsopgave van de 

gebonden, tweede jaargang geeft een indruk van de platen die bij de nummers werden 

geleverd (de platen zijn niet in alle gevallen in de gebonden jaargangen opgenomen): 

Amore e Psyche, Applaus, Ons plekje, Léo Lespés, De feestweek te Amsterdam zijn de eerste 

59	 In de derde jaargang werd overigens gesproken van 15 tot 18 vellen en ten minste 12 platen per jaargang voor 

ƒ 3,–.

60	 Vrije Arbeid. Geïllustreerd Studenten-maandblad 1 (1881-1882) nr. 1, 1 mei 1881.

61	  Tekenaar en lithograaf J.W.F.J. (Joost) van Eecke (1860-1895) studeerde geneeskunde te Utrecht. Hij werd of-

ficier van Gezondheid in Nederlands-Indië en vervolgens onderdirecteur van het pas opgerichte laboratorium 

voor pathologische anatomie en bacteriologie te Weltevreden. Hij deed in Nederlands-Indië onder leiding van 

de Utrechtse hoogleraar pathologie C.A. Pekelharing onderzoek naar de oorzaak van beriberi. [In memoriam] 

Weekblad van het Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde, nr. 19, 11 mei 1895; Leo van Bergen, Van koloniale ge-

neeskunde tot internationale gezondheidszorg (Amsterdam, Wageningen 2007) 20-21; J. Mulder (data onbekend) 

werd gedurende de tweede jaargang vervangen door de Utrechtse student H.P. (Herman) Bosscha (1860-1925). 

Bosscha (zijn vader was een neef van de Delftse hoogleraar natuurkunde J. Bosscha) studeerde aanvankelijk te 

Groningen, later te Utrecht. Hij promoveerde in 1893 op een oogheelkundig onderwerp, getiteld: Primaire, se-

cundaire en tertiaire netvliesbeelden na momentane lichtsindrukken. Bosscha was van 1902 tot 1925 geneesheer-

directeur van het Stads- en Academische Ziekenhuis te Utrecht. 

62	 De vaste medewerkers in Leiden waren W.F. Haase, D.C. Hesseling en J.M. Hoogvliet. In Groningen J.E. Heeres 

(en later ook J.E. Alberts). In Amsterdam S. Mulder en A.W. Timmerman. En te Delft ten slotte A. Reijding.

63	 Het geïllustreerde tijdschrift werd populair in de negentiende eeuw. Veranderingen in de lithografie brachten 

afdrukken van illustraties en zelfs foto’s binnen bereik. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   150 19-04-16   07:31



6 stem van de studenten  151

vijf in de reeks en zo volgen er nog zeven. Soms kwam in de plaats van een plaat een foto. 

In het zevende nummer van de eerste jaargang werd bij het artikel over de gevierde actri-

ce Sarah Bernhardt een foto opgenomen. Het was de redactie niet snel te veel, zoals bleek 

uit de rubriek ‘correspondentie’ op de achterzijde van het nummer: 

de lezer moge in de aanbieding van de betrekkelijk kostbare photographie ons streven 

erkennen, om alles te doen wat in ons vermogen is, ten einde het blad de belangstelling, 

die wij van zoo menige zijde, ook buiten de Studenten-wereld, ontvingen, waardig zijn.64

Eigenlijk zou de redactie op dat vlak nog wel meer willen, maar de beperkte omvang van 

één vel en de lage prijs beletten dat.

In het maandblad verschenen ook lange stukken proza en poëzie over de student en 

het studentenleven. De Groningse medewerker, de rechten (en geschiedenis) student J.E. 

Heeres, publiceerde enkele stukken, waaronder ‘Petit Bleu’, waarin een chanteuse sterft 

aan een gebroken hart; de schuldige student laat haar zitten, trouwt uiteindelijk binnen 

zijn stand en vertrekt naar Indië.65 Heeres studievriend en medewerker J.E. Alberts publi-

ceerde ‘Moderne Martelingen’, waarin we een student op de voet volgen tijdens zijn ten-

tamens in de Botanie, Zoölogie, Chemie en Fysica, die hij overigens alle met goed gevolg 

aflegt: ‘felicitaties van alle kanten […] Niet merkend, dat mijn deftig hoofddeksel onder 

luid gejuich in elkaar wordt geranseld, word ik half bewusteloos meegetroond naar den 

gereedstaanden landauer … en voort vliegen we langs ’s Heeren straten’.66 In de tweede 

jaargang verschenen stukken van Egan Heydendraad (pseudoniem voor A.A. Ganderhey-

den – ook een studievriend van Heeres) uit Groningen.67 Maar ook Frederik van Eeden, 

die in 1885 met enkele vrienden De Nieuwe Gids zou oprichten, publiceerde onder pseu-

doniem ‘Gidi’ enkele gedichten in Vrije Arbeid.68 

64	 Vrije Arbeid 1 (1881-1882) nr. 7, 1 november 1881.

65	 J.E. (Jan Ernst) Heeres (1858-1932) studeerde rechten en letteren in Groningen. Hij promoveerde in 1885 in de 

juridische faculteit bij hoogleraar geschiedenis P.J. Blok op een historisch proefschrift. Om financiële redenen be-

eindigde hij na het kandidaatsexamen zijn studie letteren. Heeres werd in 1894 benoemd tot adjunct-rijksarchivaris 

in het Rijksarchief in Den Haag. In 1902 werd hij de eerste hoogleraar in de koloniale geschiedenis aan de Rijksuni-

versiteit Leiden. Hij was tevens actief in de politiek, lid van de Tweede Kamer, voorzitter van de Liberale Unie en op-

richter van de Democratische Partij. Deze partij legde onder meer veel nadruk op de volledige rechtsgelijkheid van 

mannen en vrouwen. Dit paste precies bij Heeres die al in Leiden bekend stond als ‘de meest feministische man’ 

van zijn tijd. Gezien de stukken in Vrije Arbeid voert zijn kritische houding ten opzichte van de ongelijke positie van 

vrouwen nog verder terug, naar zijn Groningse studententijd. J. Vogel, ‘Heeres, Jan Ernst (1858-1932)’, in: Biogra-

fisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn5/heeres.

66	 Vrije Arbeid 3 (1883-1884) nr. 3.

67	 A.A. Ganderheyden (1859-1935) liet zich in 1881 inschrijven bij de faculteit der Wis- en Natuurkunde. Hij was 

een actief student: ab-actis van de redactie van de Groningse almanak in 1886, penningmeester en secretaris van 

Dicendo Discimus en van 1884-1887 secretaris van de Groningse afdeling van de ‘Volksbond, vereeniging tegen 

drankmisbruik’. Omdat hij vanwege zijn astma een studie in de chemie niet zou kunnen voltooien, koos hij voor 

een baan in het bibliotheekwezen, eerst te Groningen, daarna in de universiteitsbibliotheek te Amsterdam.

68	 Vrije Arbeid 1 (1881-1882) nr. 2 (‘Fragment’), nr. 4 (‘Wachten’), nr. 10 (zonder titel); 2 (1882-1883) nr. 1 (‘Sonnet’). 

Dat Van Eeden publiceerde onder het pseudoniem ‘Gidi’ is ontleend aan Brugmans, ‘De Amsterdamsche Studen-

tenpers’, 529.
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Het blad werd kortom enthousiast onthaald door een groep studenten die zich be-

zighield met (nieuwe vormen van) literatuur en kunst en die hun werk behalve in de 

plaatselijke almanak ook graag wilden publiceren in dit interacademiale, maandelijks 

verschijnende blad. Dat gold voor de Groningse medewerker Alberts, die in Groningen 

tevens lid van de almanakcommissie was. Maar ook voor de Amsterdamse student Jan 

Eduard van Someren Brand, die onder het pseudoniem Eduard van Tsoe Meiren in de 

Amsterdamse almanak schreef, maar vanaf 1881 zijn werk in Vrije Arbeid publiceerde.69 

Deze studenten enthousiasmeerden op hun beurt hun studievrienden.  

In de Vox en Minerva werd het blad negatief ontvangen, waarbij de kritiek zich voor-

al toespitste op de oude vraag of studentenbladen wel plaats moesten bieden aan men-

gelwerk, terwijl de almanakredacties ieder jaar klaagden over te weinig kopij. De studen-

tenwereld beschikte immers al over twee weekbladen en vijf almanakken, benadrukte 

de recensent van Vrije Arbeid in Minerva. Er was dus voldoende gelegenheid voor stu-

denten om zich literair te ontwikkelen. De platen waren tot daar aan toe, maar de no-

vellistische stukken hadden beter bewaard kunnen worden voor de almanakken: ‘ver-

snippering van krachten op litterair gebied is allerminst wenschelijk in een tijd, waarin 

de geest onzer kleine maatschappij zich zoo weinig in deze richting openbaart’.70 In de 

Vox was een soortgelijk geluid te horen. Het was volgens de recensent hoogst ongeluk-

kig dat dit maandblad voor letterkundige bijdragen was opgericht. Het was immers 

niet voor niets dat de Vox en Minerva zich richtten op ‘het bespreken van corpsbelan-

gen, het leveren van recensies en dergelijke’ en niet op de publicatie van mengelwerk. 

Hij wilde studenten daarom ontmoedigen in Vrije Arbeid mengelwerk te publi ceren: 

Het is te hopen, dat ieder die het goede meent met zijn corps, die het goede meent met 

den almanak als uiting van dat corps, zijne bijdragen zal blijven onthouden aan dit 

maandelijks blad en zijne beste krachten zal blijven wijden aan de almanak, opdat deze 

werkelijk eens worde wat hij zijn wil en zijn moet.71 

Hoewel in de studentenmaatschappij de artistieke initiatieven in Vrije Arbeid dus niet 

onverdeeld positief werden ontvangen, lieten de oprichters en schrijvers van Vrije Arbeid 

zich niet ontmoedigen. Buiten de studentenmaatschappij was er wel positieve belang-

stelling voor het nieuwe maandblad. Bijvoorbeeld van de redactie van De Portefeuille, een 

geïllustreerd weekblad voor kunst en letteren. Toen Vrije Arbeid na enige jaren de uitgave 

‘voorloopig’ staakte, vervolgden de meeste medewerkers hun artistieke of letterkundige 

loopbaan. In Amsterdam werd in 1885 De Nieuwe Gids opgericht. Frederik van Eeden, die 

ook in Vrije Arbeid publiceerde, behoorde tot de oprichters. Maar ook de Amsterdamse 

medewerker Aegidius Timmerman behoorde tot de kring van medewerkers en sympathi-

santen van dit nieuwe blad.72 

69	 ‘Levensbericht van Mr. J.E. van Someren Brand’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkun-

de (Leiden 1906) 160-179, aldaar 161-162.

70	 Minerva 6 (1881-1882) nr. 12, woensdag 11 mei 1881. 

71	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 16, donderdag 19 mei 1881.

72	 Enno Endt, Het festijn van tachtig. De vervulling van heel groote dingen scheen nabij (Amsterdam 1990) 10.
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6.7	 Volkstribuun. Maandblad voor iedereen (1882)

Het maandblad Vrije Arbeid leidde tot enige discussie in de studentenmaatschappij, 

maar dat was niets vergeleken met de korte, maar hevige sensatie die de Volkstribuun in 

het najaar van 1882 teweegbracht. In de prospectus van het nieuwe blad kondigden de re-

dacteuren, de Amsterdamse studenten P. Leendertz Jr. en K.D. Keen, aan wat hun met dit 

nieuwe blad voor ogen stond: 

In plaats van ‘het jonge holland’ zal ons blad heeten ‘volks-tribuun’. Opdat het ge-

lezen worde door de arbeidende klassen zal het gevent worden voor 3 cent per nummer. 

Voor de andere standen zal een abonnement ƒ 1.25 [doorgekrast; erboven is ƒ 0.80 ge-

schreven] per drie maanden bedragen. Mocht ons streven, een goed pittig volksblad te 

scheppen uwe sympathie wegdragen, dan verzoeken wij U door het plaatsen van abon-

nementen in Uwen kring de toekomst van den Volkstribuun te verzekeren.73

In een proefnummer – dat alleen toegezonden werd aan degenen van wie Leendertz en 

Keen steun verwachtten – zette de redactie verder uiteen wat ze precies bedoelde met een 

‘goed pittig volksblad’. Weliswaar zocht dit blad steun bij alle standen, maar het was met 

name een blad ‘voor de velen die nog onmondig zijn volgens de Wet’. Vandaar ook het 

prijsverschil tussen losse nummers en abonnementen. Dat verschil was niet gestoeld op 

een inconsequentie, maar vanuit de gedachte dat iedere werkman de Volkstribuun zou 

moeten kunnen aanschaffen. Het blad was dus voornamelijk bedoeld voor ‘het volk ach-

ter de Kiezers’. Het doel was om ‘den slagboom [te] doen vallen die beide scheidt’. Niet 

door revolutie, maar door ‘taaie volharding, door inspanning van alle krachten en door 

nauwe aaneensluiting’, zoals ook de volkstribuun in het oude Rome eens het onderscheid 

tussen de standen had doen ophouden.74 

De Volkstribuun wilde niet echt een nieuwsblad zijn en ook niet het blad van een be-

paalde partij, maar voor alles voor iedereen staatkundige en maatschappelijke rechten 

binnen handbereik brengen. Daarom zouden onderwerpen als algemeen kiesrecht (op 

dat moment was het kiesrecht slechts voorbehouden aan een selecte groep kiesgerechtig-

den) en algemene dienstplicht of algemene oefenplicht (zolang er maar een einde kwam 

aan het ‘afkopen’ van de dienstplicht75 een prominente plaats krijgen in het nieuwe blad:

Algemeen stemrecht en algemeene dienstplicht zullen voorlopig hoofdschotel zijn. In 

ons maatschappelijk leven is nog zeer veel wat anders moest, wat anders kon. Vaak mis-

bruikt nog de sterkere zijn overmacht tegenover den zwakkere. In menige tak van be-

73	 Prospectus/Begeleidende brief bij het proefnummer van de Volks-tribuun van P. Leendertz Jr en K.D. Leen, iisg.

74	 Volkstribuun. Weekblad voor iedereen 1 (1882) proefnummer, zaterdag 16 september 1882 en nr. 1, zaterdag 23 

september 1882.

75	 Bij de discussies over algemene dienstplicht in de laatste decennia van de negentiende eeuw werd als vari-

ant op de algemene dienstplicht de algemene oefenplicht gepromoot. Deze zogenaamde algemene oefenplicht 

kon naar eigen inzicht worden ingevuld en zou minder belastend zijn voor de maatschappij. Te Velde, Gemeen-

schapszin en plichtsbesef. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   153 19-04-16   07:31



154  deel 2 betwiste eenheid

stuur vindt men doofpotten voor vaak rechtmatige klachten, vaak ook kruiwagens voor 

de vriendjes. Aan beide zal de Volkstribuun den oorlog aandoen.76 

De redactie was ervan overtuigd dat zo’n blad ook op de interesse van de arbeiders zou 

kunnen rekenen. De gedachte dat je zo slapende honden wakker zou maken, was niet te-

recht: ‘wij gelooven dat die honden al lang wakker zijn. Wij gelooven aan die belangstel-

ling en dat geeft ons moed’.77 

Hoewel het blad maar enkele malen is verschenen (in groot broadsheet-formaat), be-

vatten deze nummers een breed scala aan onderwerpen in ogenschijnlijk willekeurige 

volgorde, waarin de redactie op sarcastische toon allerlei wantoestanden in de (studen-

ten)maatschappij aan de orde stelde. De theologische instellingen van Van Dijk werden 

gehekeld.78 Hoe was het mogelijk dat deze instellingen (waarop gymnasiasten en stu-

denten wordt ‘geleerd te denken in een bepaalde richting, zoodat er van zelfstandig den-

ken zeker weinig overblijft’) wel geld wisten te werven, terwijl zij (als redacteuren van de 

Volkstribuun en ‘voorstanders van de vrije gedachte’), waarschijnlijk weinig tot geen blij-

ken van sympathie op dat vlak hoefden te verwachten.79 Maar er werd ook aandacht be-

steed aan de eerste Koloniale Tentoonstelling (wereldtentoonstelling), die in 1883 in Am-

sterdam zou worden gehouden: 

het tweede afgezantschap bestaat uit Atsjineezen. Ze komen ons danken, omdat wij hun 

broeders en zonen neerschoten, die streden voor de vrijheid van hun Vaderland. Precies 

als onze voorouders deden in 1568. Het derde gezantschap bestaat uit Mohamedanen, 

die ons willen bekeeren tot hun godsdienst zoo als wij hen tot den onzen.80

De redactie gebruikte ook statistieken om haar punt duidelijk de maken. Bijvoorbeeld en-

kele uit Christendom en Socialisme van de Duitse bisschop Reinzi, waarin het grote ver-

schil in levensverwachting tussen de hogere en lagere standen naar voren kwam: ‘niet-

waar, beter dan ellenlange redeneeringen bewijzen deze cijfers dat er veel onrecht is in de 

maatschappij. Liefde en leed zijn niet eerlijk verdeeld. De arme standen lijden’.81

In het tweede nummer bleek dat de behandelde onderwerpen en de werkwijze van de 

beide redacteuren veel losmaakte: ‘sedert ’t verschijnen van ’t proefnummer en nummer I 

van den Volkstribuun regent het bij ons brieven’. Die brieven bevatten blijken van sympa-

thie of aanbiedingen voor gratis medewerking, maar veel vaker bevatten ze ‘allerlei klach-

ten, op- en aanmerkingen en grieven zonder eind’. Wat de redactie nog het opvallendste 

76	 Volkstribuun 1 (1882) proefnummer, zaterdag 16 september 1882.

77	 Ibidem. 

78	 De zogenaamde ‘Dijkianen’ waren studenten afkomstig van ‘boerderij’ Ruimzicht (vlakbij Doetinchem), het 

opleidingsinstituut voor predikanten van de Vereeniging tot bevordering van Inwendige Zending onder leiding 

van Ds. J. van Dijk. De studenten theologie woonden te Utrecht in een apart studentenhuis. Rond 1886 bood 

Ruimzicht plaats aan 100 kwekelingen. G.A. Wumkes, Uit het leven en levenswerk van J. van Dijk (Doetinchem 

1917).

79	 Volkstribuun 1 (1882) proefnummer, zaterdag 16 september 1882. 

80	 In werkelijkheid werd er op deze afdeling inheemse bevolking ‘tentoongesteld’, die een Javaanse kampong 

moesten verbeelden.

81	  Volkstribuun 1 (1882) nr. 1, zaterdag 23 september 1882.
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vond, was de grote stroom brieven over het geloof: ‘voor hen, die een studie willen maken 

van hetgeen de menschen denken omtrent het geloof, zou ons bureau een rijke bron van 

kennis zijn’. De vraag van de redactie of de tijd van het geloof misschien voorbij was (aan-

gezien zoveel dominees ontslag namen en de natuurwetenschappen als nooit te voren 

bloeiden), was niet onopgemerkt gebleven. Sommigen wensten dat de redactie het geloof 

zouden ontmaskeren als boerenbedrog, anderen dreigden de beide redacteuren met hel-

se straffen als ze niet onmiddellijk hun standpunt inzake het geloof zouden herroepen. In 

veel brieven kwam natuurlijk ter sprake dat Leendertz en Keen pure sociaaldemocraten 

waren, een constatering die menigeen kippenvel bezorgde, concludeerden de redacteu-

ren. Het bracht hen ertoe te verklaren dat ze inderdaad veel van die ideologie verwacht-

ten: ‘we blijven er bij, dat aan de Sociaal-Democratie de toekomst is, dat dit beginsel goed 

toegepast in staat is, de maatschappij zoo te maken als ze behoort te zijn’.82 

Hoewel het tweede nummer nog een coupon bevatte waarmee men zich voor drie 

maanden op het blad kon intekenen, was dit tevens het laatste nummer van de Volks-

tribuun. Het tweede nummer werd ook niet meer door Leendertz en Keen samen uitge-

geven, maar door Leendertz alleen en verscheen later dan verwacht. De redacteur ver-

klaarde echter dat ‘de moeielijkheden […] in zooverre zijn overwonnen, dat de volgende 

nummers geregeld kunnen verschijnen’.83 Maar dat was kennelijk toch niet waar.

Wat deze twee studenten deden, was behoorlijk gedurfd. Geen enkel heilig huisje bleef 

gespaard; geloof en gezag werden op de korrel genomen. Het blad was een openlijk plei-

dooi voor de sociaaldemocratie. Weliswaar werd dit streven breder gedragen, maar het 

was zeker (nog) niet vanzelfsprekend dat studenten in een ‘weekblad voor iedereen’ op 

een toon van heilige verontwaardiging allerlei misstanden in de maatschappij ‘ontmas-

kerden’. Zelfs een vrijdenker als H.C. Muller, leraar aan het Stedelijk Gymnasium te Am-

sterdam en lid van de Socialistische Bond – hij publiceerde ook in de Volkstribuun met 

het gedicht ‘Multatuli’s droom’ – moest in 1884 op straffe van ontslag (hij was namelijk 

ambtenaar) zijn lidmaatschap van de Bond opgeven.84 Hoe kwetsbaar was dan wel niet 

de positie van deze twee studenten, die, gezien het feit dat zij werden opgeleid voor het 

leger in Nederlands-Indië (Keen werd in 1885 benoemd tot Officier van Gezondheid van 

de tweede klasse, Leendertz tot Militair Apotheker van de tweede klasse85), waarschijn-

lijk op staatskosten studeerden. Leendertz had de kritische insteek trouwens niet van een 

vreemde. Zijn vader, Pieter Leendertz (predikant en neerlandicus) werkte mee aan Braga 

82	 Ibidem, nr. 2, zaterdag 7 oktober 1882.

83	 Ibidem. 

84	 Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland 1 (1986) 85-87.

85	 K.D. Keen (…-1888) overleed in 1888 in de versterking Segli aan de noordkust van Atjeh. P. (Pieter) Leendertz 

Jr. (1860-1936) kreeg in 1885 eervol ontslag uit het leger en werd leraar. Hij vestigde zich met zijn gezin (hij trouwde 

in 1887 met een zus van Keen) in Nederlands-Indië, maar keerde uiteindelijk terug naar Nederland en werd leraar 

aan het Stedelijk Gymnasium te Amsterdam. Hij promoveerde in 1893 op een (her)uitgave van het Middeleeuwse 

leerdicht Rinclus. Er volgden meer publicaties over de Middeleeuwse letterkunde waaronder een heruitgave van 

Het leven van Vondel. De Tijd: godsdienstig- en staatkundig dagblad, 9 maart 1885; Javabode, 3 december 1888; Ja-

vabode, 3 juli 1885; Het nieuws van de Dag, 5 augustus 1887; K. ter Laan, Letterkundig Woordenboek voor Noord en 

Zuid (Den Haag/Djakarta 1952; 2e druk). Over zijn vader, Pieter Leendertz (1817-1880), zie: nnbw, deel 6, 917-918.
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(vgl. hoofdstuk 3). Het blijft gissen, maar het nieuwe studentenblad wekte in ieder geval 

veel verontwaardiging. In de streng katholieke Tilburgsche Courant werden beide studen-

ten beschuldigd van ‘opruiing van den werkman tegen de hoogere standen, spot met God 

en godsdienst, geraffineerde haat tegen het Christendom’.86 

Hoewel in de studentenmaatschappij – met name in Amsterdam en Delft – het sociale 

vraagstuk en maatschappelijke en politieke betrokkenheid wel ter discussie stonden (en 

uitingen daarvan in de almanakken en bladen opdoken), was de Volkstribuun voor velen 

een brug te ver. Daar kwam nog bij dat juist veel studenten – in ieder geval de zonen van 

de aristocratie – gewoon waren hun dienstplicht door een remplaçant te laten vervullen. 

De oprichting van een blad als de Volkstribuun was volgens de Leidse student W.N.F. Sib-

macher Zijnen, die het eerste nummer van de Volkstribuun in Minerva recenseerde, dan 

ook een teken dat er iets wezenlijks was veranderd in de studentenmaatschappij. De stu-

dententijd was kennelijk niet langer een tijd van voorbereiding op het leven. Nee, studen-

ten stelden zich nu al op in de maatschappij. Iets waarmee hij het volstrekt oneens was. 

Wat hem betrof mocht het blad spoedig ten onder gaan.87 

Niettemin was ook onder studenten de belangstelling gewekt. Dat bleek wel uit de be-

spreking van het tweede nummer door de Amsterdamse student J.R. Boerlage in Minerva. 

Hij beschreef hoe bij de verschijning van het tweede nummer iedereen zich naar de kiosk 

haastte om te zien of ‘het even rood [was] als de vorige maal’.88 Nadat het blad was opge-

heven, stelde de student F.P. Schuitemaker zich naar aanleiding van de gang van zaken in 

Minerva hardop de vraag of het nu zo verkeerd was dat studenten zich in het openbaar 

bemoeiden met politiek. Eerder was dat toch ook gebeurd. Hij concludeerde uiteindelijk: 

‘wij kunnen ons zelven zoowel te laag als te hoog stellen en ik zie niet in waarom hij, die 

bekwaamheid en roeping gevoelt om sociale vraagstukken publiek te bespreken, daartoe 

het recht niet zou hebben “omdat hij student is”’.89 

In de tweede helft van de negentiende eeuw stond het belang van een eigen studen-

tenorgaan dat de belangen van de studenten diende te vertegenwoordigen niet langer ter 

discussie. Maar de in dit hoofdstuk gegeven korte beschrijvingen van de studentenbladen 

die in de periode van 1864 tot circa 1890 verschenen, onthullen echter hoe verschillend 

studenten die belangen interpreteerden. Moest een studentenblad wel of geen plaats 

bieden aan mengelwerk van studenten? En moesten studentenbladen wel of niet schrij-

ven over politieke en sociale veranderingen? De oprichters van de landelijke studenten-

bladen boden niet alleen plaats aan nieuws en debatten over verschillende gebeurtenis-

sen en ontwikkelingen in de academische gemeenschap, de (burger)maatschappij en het 

hoger onderwijs, maar zij definieerden daarmee tegelijkertijd ook de student, het stu-

86	 Tilburgsche Courant 18 (1882) nr. 1566, 5 oktober 1882. 

87	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 22, woensdag 4 oktober 1882. W.N.F. Sibmacher Zijnen (1859-1926) werd later muzie-

kredacteur van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en het Algemeen Handelsblad. 

88	 Ibidem, nr. 23, woensdag 11 oktober 1882. J.R. Boerlage studeerde rechten aan de universiteit van Amsterdam. 

Hij promoveerde in 1884 en werd notaris in Oosthuizen in Noord-Holland.

89	 Ibidem, nr. 26, woensdag 1 november 1882. F.P. Schuitemaker (1861-1934) werd later geneesheer-directeur van 

het sanatorium Den Oldenhof te Gorssel. 
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dent-zijn en de studentenmaatschappij. Enerzijds versterkten de landelijke studenten-

bladen de saamhorigheid in de Nederlandse studentengmeenschap. Anderzijds werd die 

eenheid voortdurend betwist. Net toen de bladen een vorm leken te hebben gevonden, 

werden ze weer uitgedaagd door nieuwe typen bladen, die aanhaakten bij nieuwe maat-

schappelijke ontwikkelingen.
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7 Binnen en buiten
  De grenzen van de Nederlandse studenten- 

maatschappij

De oprichters van het nieuwe blad Vox Studiosorum hadden in 1864 een landelijk stu-

dentenorgaan voor ogen. Niet alleen de studenten te Leiden en Utrecht, maar ook stu-

denten elders konden zich abonneren op het blad en konden kopij sturen. De redac-

tie had in haar voorwoord zelfs expliciet gezegd dat ze haar kolommen ook graag open 

stelde voor de studenten te Gent, ter versterking van de vriendschappelijke banden. 

Ook Noord en Zuid, het Studenten Weekblad, Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en 

Minerva streefden een studentenorgaan met een nationaal karakter na. Daarmee de-

finieerden deze studentenorganen een landelijke studentenmaatschappij die zich uit-

strekte tot de Zuidelijke Nederlanden. Maar bestond die nationale eenheid ook echt? 

De academische verslagen, de besprekingen van de almanakken en de debatten over 

de ontwikkelingen in het hoger onderwijs verkleinden weliswaar de (culturele) afstand 

tussen de verschillende academies en vergrootten het saamhorigheidsbesef, maar te-

gelijkertijd viel het zichtbaarder worden van de landelijke studentengemeenschap sa-

men met een duidelijke afbakening daarvan. Dit werd versterkt door de nationale on-

derwijswetgeving, die veel losmaakte in de Nederlandse studentengemeenschap. Het 

was niet toevallig dat in 1864 (na de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863) opnieuw 

een studentenblad werd opgericht. In de landelijke studentenbladen discussieerden de 

studenten over de (veranderende) aard en doel van de studie. Ze discussieerden in het 

verlengde daarvan over de vraag wie en wat een student was. Over de vraag wie met 

recht de erenaam ‘student’ mocht dragen. Wie hoorden er met andere woorden wel bij 

en wie niet?

7.1	 De Delftse kwestie

Behalve berichten uit de academiesteden, volgde in één van de eerste afleveringen van 

de Vox ook een verslag uit Delft waar sinds 1842 de Koninklijke Akademie (ter opleiding 

van burgerlijke ingenieurs zoo voor ’s lands dienst als voor de nijverheid en van kweeke-

lingen voor den handel) was gevestigd. Deze beroepsopleiding viel officieel niet binnen 

de wettelijke kaders van het hoger onderwijs en kende een opleidingsprogramma dat af-

week van de gevestigde universiteiten. Dat gold ook voor de in 1864 (ten gevolge van de 

Wet op het Middelbaar Onderwijs) opgerichte Polytechnische School, die in de plaats 

kwam van de Koninklijke Akademie. Weliswaar behoorde de Polytechnische School tot 

het Middelbaar Onderwijs (evenals de door Thorbecke opgerichte drie- en vijfjarige Ho-

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   158 19-04-16   07:31



7 binnen en buiten  159

gere Burger Scholen), maar er werd in Delft (na 1864) wel onderwijs gegeven op weten-

schappelijk niveau.1

Het Delftse Studenten Corps – opgericht in 1848 – onderhield goede betrekkingen met 

de overige corpora. Het studentenblad Lucifer had haar kolommen opengesteld voor 

nieuws uit Delft. Ook Vox Studiosorum – verkrijgbaar bij de plaatselijke boekhandelaar te 

Delft – zou ongetwijfeld plaats bieden aan academische berichten uit Delft. Uit het ver-

slag in Vox Studiosorum uit Delft bleek dat de Delftse studenten inderdaad in de veron-

derstelling verkeerden dat in Vox Studiosorum geregeld nieuws uit Delft zou verschijnen. 

Het studentenblad was in Delft met ‘grote geestdrift’ ontvangen omdat ‘menigeen, door 

het verschijnen van dat tijdschrift, één zijnen schoonste wenschen vervuld zag’. Alleen de 

onrust die de aanstaande vervanging van de Akademie door een Polytechnische School 

1	 E.W.A. Henssen red., Het Corps als Koninkrijk. 150 jaar Delftsch Studenten Corps (Hilversum 1998) 1.

Afb. 9 Van Koninklijke Akademie naar Polytechnische School. Het onderschrift luidt: ‘Delft. Midder-

nacht van 30 junij op 1 julij 1864’. Door Cornelis van der Griendt. Uit: Henssen, Het Corps als Konink-

rijk, 103.
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(per 1 juli 1864) en de oprichting van een nieuwe Rijksinstelling voor onderwijs in de In-

dische taal-, land-, en volkenkunde te Leiden met zich mee brachten, had eerdere ver-

slaggeving in de Vox over de Akademie en het corps te Delft in de weg gestaan. De Delftse 

studenten maakten zich zorgen over het Delftse studentencorps, dat met het gedwongen 

vertrek van ongeveer tachtig studenten naar Leiden misschien wel in haar voortbestaan 

werd bedreigd.2 

Inderdaad betekende de opheffing in 1863 van de Akademie het einde van het oor-

spronkelijke Delftse Studenten Corps, maar met de Polytechnische School volgde een 

nieuwe studentenvereniging, die de Delftse studenten zelf presenteerden als een voort-

zetting van het oude corps.3 Toen het bestuur in 1864 aan de overige corpora liet weten 

hoe het bestuur zich had geconstitueerd, bleef de verwachte erkenning uit. Het Utrechtse 

corps besloot juist tot niet-erkenning, waarvan ze verslag deed in de Vox: 

aan de kweekelingen van de Polytechnische School te Delft, die aan ons corps kennis 

hadden gegeven hoe zich hunne vertegenwoordiging geconstitueerd had, is kortaf me-

degedeeld dat wij geen corps voor studentencorps erkennen, dan ’t geen bestaat uit hen, 

die aan eene Academie of Atheneum studeren.4 

De verklaring was duidelijk: Delft hoorde er niet (langer) bij. In de navolgende maanden 

gingen ook het Groningse, Amsterdamse en Leidse corps over tot niet-erkenning.5 

Formeel hadden de corpora misschien het gelijk aan hun kant – het Organiek Besluit 

van 1815 definieerde inderdaad alleen diegene als student die aan een Academie of Athe-

naeum studeerde – maar de niet-erkenning kwam voor velen als een volslagen verras-

sing. Vooral omdat de Polytechnische School juist een veel minder schools karakter droeg 

dan de Akademie. In 1861 had het Delftse Studenten Corps (daarin gesteund door de ove-

rige studentencorpora!) zich fel verzet tegen het op militaire leest geschoeide, schoolse 

onderwijs van de Akademie. Deze strijd, die gewonnen was door de voorstanders van 

vrije studie, had juist geleid tot de opheffing van de Akademie en de oprichting van de 

Polytechnische School.6 Het was daarom zeer begrijpelijk dat de studenten te Delft zich 

teleurgesteld en gekwetst voelden. Vox Studiosorum, het landelijk studentenorgaan, was 

dé plaats waar de Nederlandse studenten konden debatteren over de zogenaamde ‘Delft-

se kwestie’. 

2	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 78-79. Uiteindelijk bleef ook te Delft een (gemeentelijke) instelling voor onder-

wijs in de taal-, land- en volkenkunde van Nederlands-Indië bestaan, maar in tegenstelling tot voor 1864 – toen 

studenten van de ingenieursopleiding en van de Indische ambtenarenopleiding in het studentencorps verenigd 

waren – mochten de studenten van deze opleiding geen lid worden van het Delfts studentencorps. Uit dit besluit 

zou nog een hele strijd voortkomen, de zogenaamde Indië-kwestie. Groen, Het wetenschappelijk onderwijs, 283; 

Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 19; H. Baudet, De lange weg naar de Technische Universiteit. De Delftse ingeni-

eursschool en haar voorgeschiedenis (Den Haag 1992).

3	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 16-19.

4	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 191.

5	 Zo bleef voor Delft alleen de vriendschappelijke band met Mavors Medicator, de Militaire studentenvereni-

ging te Amsterdam en met het corps te Luik bestaan. Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 65.

6	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 89.
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In de navolgende maanden publiceerden voor- en tegenstanders van erkenning van 

het Delftse Studenten Corps artikelen in Vox Studiosorum. De Delftse student J.C. van 

Marken schreef een open brief aan de Utrechtse redactie van Vox Studiosorum.7 De Delft-

se student J.E. Slingervoet Ramondt publiceerde een brochure (Letterknechterij: een 

woord aan de Nederlandse Studenten).8 Hierin hekelde Slingervoet de strikte uitleg van 

de wet. De Koninklijke Akademie behoorde indertijd formeel ook niet tot het hoger on-

derwijs, maar toch hadden de overige corpora het Delftse studentencorps toen wél er-

kend. De Delftse publicaties werden kort besproken in de Vox, waarbij vooral de ‘bespot-

telijke bitterheid’ en de ‘vervloekingen’ van de auteurs werden benadrukt.9 Er leek geen 

enkel begrip te bestaan voor de woede van de Delftse studenten. Integendeel, in verschil-

lende artikelen in de Vox werd het besluit tot niet-erkenning met name door Groningen 

en Utrecht verdedigd als voltrekt logisch. De Groningse student J. Fresemann Viëtor be-

nadrukte dat de Delftenaren in de strikte betekenis van het woord geen student waren: 

‘onder studenten verstaat het gewone spraakgebruik jongelui, die aan een universiteit 

studeren […]’. Daarom was het voor de andere corpora onmogelijk de nieuwe studenten-

vereniging te erkennen. Strikt genomen hadden de studentencorpora zich juist met de 

erkenning van het Delfste studentencorps ten tijde van de Akademie schuldig gemaakt 

aan letterknechterij (door af te gaan op het woord ‘Akademie’). Een vergissing die nu kon 

worden rechtgezet.10 

Niet alleen studenten, ook hoogleraren mengden zich in het debat in Vox Studiosorum. 

De Deventer hoogleraar J. van Vloten keurde in een open brief in de Vox de gang van za-

ken af.11 Volgens hem waren de Delftenaren ‘studenten, in den volsten zin des woords’. 

Ook de Groningse, maar uit Delft afkomstige hoogleraar M. Salverda was die mening toe-

gedaan. In zijn inaugurele rede in december 1866, waarmee hij de leerstoel dier- en plant-

kunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen aanvaardde, uitte Salverda de wens dat de 

7	  J.C. van Marken (1845-1906) studeerde in 1867 als eerste student af aan de Polytechnische School als che-

misch technoloog. Hij richtte de Gist- en Spiritusfabriek te Delft op vanuit de ideologie dat hij als technicus en 

ondernemer zich in dienst wilde stellen van de maatschappij. Deze sociale betrokkenheid kwam onder meer tot 

uiting in de bouw van het Agnetapark; een dorp voor een deel van het personeel dat vlakbij de fabriek verrees. 

H.W. Lintsen, Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving, 1800-1890, 

deel VI (Zutphen 1995) 186-187. Het Agnetapark was genoemd naar zijn vrouw Agneta Wilhelmina Johanna Mat-

thes. Hun huwelijk bleef kinderloos. Van Marken had gedurende zijn huwelijk een relatie met Maria Eringaard, 

met wie hij vijf kinderen kreeg. Na het overlijden van Maria in 1889 namen Van Marken en zijn vrouw de kinde-

ren Eringaard in huis. Bouwe Hijma, ‘Marken, Jacob Cornelis van’, in: bwsa 4 (1990) 137-141. http://hdl.handle.

net/10622/29A9F133-3F08-4952-969F-60F1CF5F8DDA.

8	  J.E. Slingervoet Ramondt (1842-1884) studeerde te Delft. Hij werd later burgemeester van Blokzijl en redac-

teur van de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant. Hij publiceerde poëzie, proza en ook verschillende 

toneelstukken.

9	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 280.

10	  Ibidem, 281-285. J. Fresemann Viëtor (1841-1881) studeerde rechten te Groningen en promoveerde in 1865 op 

een proefschrift over de rechtskracht van buitenlandse vonnissen (bespreking in De Gids 1867). Hij was van 1877 

tot zijn vroege overlijden op 39-jarige leeftijd in 1881 hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap, Staathuis-

houdkunde, Statistiek en Staatkundige Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

11	  Ibidem, 249-250. Johannes van Vloten (1818-1883) was van 1854 tot 1867 hoogleraar Nederlandse taal- en let-

terkunde aan het Atheneum te Deventer. In 1861 werd hij benoemd tot rector magnificus van het Atheneum.
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Groningse studenten hem net zo welwillend zouden benaderen als de studenten te Delft 

‘aan wie Ge – ik geloof op grond eener tweejarige ervaring waarlijk ten onregte – den 

naam van “studenten” hebt ontzegd’.12 De Groningse correspondent J.J.C. Enschedé ver-

klaarde in zijn academisch verslag in de Vox dat de rede van Salverda niet door alle Gro-

ningse studenten even welwillend was ontvangen.13 Maar voor de hoogleraren, die het 

wetenschappelijk beroepsonderwijs een warm hart toedroegen, was het volstrekt duide-

lijk dat de Delftse studenten in theorie misschien geen, maar in de praktijk wel degelijk 

student waren. 

Ook een Leidse student liet in Vox Studiosorum een tegengeluid horen. Hij benadrukte 

in een uitgebreid artikel dat het wetenschappelijk niveau van de Polytechnische School 

in vergelijking tot de Akademie juist hoger was. In tegenstelling tot de vele schoolbepalin-

gen, verplichte examens en jeugdige studenten aan de Akademie, werd het onderwijs aan 

de Polytechnische School gekenmerkt door vrije studie en waren de studenten – vanwege 

de verplichte afronding van de vijfjarige hbs – ongeveer 17 tot 19 jaar als ze gingen stude-

ren in Delft; vergelijkbaar met de leeftijd van de eerstejaars studenten aan de academies. 

Voor deze student sprak het vanzelf dat ook de Delftenaren studenten waren. Hij staafde 

zijn betoog met het beoogde samengaan van de universiteit en de Polytechnische School 

te Zürich (die uiteindelijk niet zou plaatsvinden). Volgens hem was dat een bewijs ‘voor 

de stelling dat de suprematie der zogenaamd klassieke geleerdheid haren tijd heeft gehad 

en dat eene gelijkstelling van alle wetenschap in den geest dezer eeuw ligt’.14 

Misschien raakte deze student wel een gevoelige snaar. De eerder genoemde Wet op 

het Middelbaar Onderwijs (1863) stelde het beroepsonderwijs (zoals de landbouwscho-

len en de Koninklijke Akademie in Delft) bij wet vast, evenals de drie- en vijfjarige Hogere 

Burger Scholen (hbs). De wet onderstreepte het belang van goed beroepsonderwijs. Te-

gelijkertijd nam binnen de academische gemeenschap de vrees toe dat een deel van het 

(wetenschappelijk) onderwijs van de universiteit naar het middelbaar onderwijs verlegd 

zou worden. De Wet op het Middelbaar Onderwijs leidde binnen het hoger onderwijs, dat 

nog steeds in afwachting was van een nieuwe wet, tot onzekerheid. Het leidde eveneens 

tot een gevoel van miskenning omdat de toenemende betekenis van het middelbaar on-

derwijs samen op leek te gaan met een tanende belangstelling en waardering voor (de 

klassieke vorming van) het hoger onderwijs.15 

12	  M. Salverda, De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis (Groningen 1866) 

40. M. Salverda (1840-1886) was van 1866 tot 1872 hoogleraar Dierkunde en plantkunde aan de Rijksuniversiteit te 

Groningen. In 1872 aanvaardde hij een betrekking als inspecteur van het lager onderwijs te Utrecht. 

13	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 139-143. In zijn rede gaf Salverda overigens ook blijk van belangstelling voor de 

Vox. De studenten moesten niet schromen hun wensen uit te spreken – ook wat hem of zijn onderwijs betrof. Of 

van mond tot mond of via de Vox. Hun leus was de zijne: ‘ik zal het U toonen, dat ik de leuze van Uw orgaan over-

genomen heb: “Tua res agitur!” ’.

14	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 289-292.

15	  Zie ook: Annelies Noordhof, ‘Betrokken, maar neutraal: de landelijke studentenpers en het (zelf)beeld van 

de Nederlandse studentenmaatschappij in de tweede helft van de negentiende eeuw’, in: L.J. Dorsman en P.J. 

Knegtmans red., Universiteit, publiek en politiek. Het aanzien van de Nederlandse universiteiten, 1800-2010 (Hil-

versum 2012) 49-66.
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Dat de nieuwe wetgeving leidde tot onzekerheid over de toekomst van het hoger on-

derwijs bleek ook uit het verslag dat de Vox-redactie gaf van de openingscolleges van de 

Utrechtse hoogleraren in het najaar van 1864. De redactie stond uitgebreid stil bij het 

openingscollege op 21 september 1864 van de Utrechtse hoogleraar Nederlandse taal- en 

letterkunde en vaderlandse geschiedenis Willem Gerard Brill – van wie veel studenten 

propedeutisch onderwijs ontvingen – juist omdat daarin zo duidelijk naar voren was ge-

komen welk gevaar er dreigde voor de Nederlandse universiteiten.16 Brill had in het colle-

ge (getiteld: ‘Over de toekomst van de Hoogeschool bij de uitbreiding van het Middelbaar 

Onderwijs in deze dagen’) opgemerkt dat de oprichting van zoveel middelbare scholen 

onvermijdelijk leidde tot de vraag naar de zin van het (voort)bestaan van het hoger on-

derwijs: ‘waartoe is daarnevens het Hoger Onderwijs nog noodig?’17

Brill vreesde een afkalving van het hoger onderwijs: het propedeutisch onderwijs zou 

vast en zeker verplaatst worden naar de gymnasia en het beroepsonderwijs betekende 

bovendien een gevaar voor het voortbestaan van de faculteiten geneeskunde en wis- en 

natuurkunde. Zeker als een promotie niet langer noodzakelijk zou zijn om arts te kun-

nen worden. De geneeskundige faculteit zou in haar val de natuurkundige faculteit mee-

slepen volgens Brill: ‘immers deze laatste ziet hare voornaamste taak in de opleiding van 

toekomstige geneeskundigen’.18 Bovendien zou in de nieuwe wet voor het Hoger Onder-

wijs de theologische faculteit vast en zeker worden opgeheven (het privilege van een af-

zonderlijke faculteit ten behoeve van een enkel protestants kerkgenootschap was immers 

achterhaald). Wat overbleef, was de faculteit Rechten. Maar één faculteit was geen uni-

versiteit. Kortom, het voortbestaan van de universiteit was in gevaar.19 De middelbare 

scholen leverden weliswaar ‘uitnemende arbeiders […], noeste bijen in de groote men-

schenkorf’, maar dat was niet voldoende. De mens mocht zich niet geheel verliezen in 

de praktijk; ‘hij is bestemd tot theorie’, benadrukte Brill. En die taak was weggelegd voor 

de hogescholen die ‘eene bewaarplaats van het hoogste goed der menschheid’ waren.20 

Daarom moesten ze ook gehandhaafd en juist krachtig gestimuleerd worden. Ook ande-

re hoogleraren – zo bleek uit het verslag in de Vox – hadden tijdens hun openingscollege 

op dit ‘aambeeld’ geslagen. Hoogleraar scheikunde G.J. Mulder had afkeurend gesproken 

over de ‘voorliefde en overdrijving van de regering voor de natuurkundige wetenschap-

pen’, die volgens hem uit deze wet sprak. Een voorliefde die alleen ‘werd ingegeven door 

de zucht om geld te verdienen’.21 

16	  W.G. Brill (1811-1896) was van 1838 tot 1840 lector Duitse taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden. 

Vervolgens was hij leraar moderne talen te Zutphen. Van 1859 tot 1882 was hij hoogleraar Nederlandse taal- en 

letterkunde en vaderlandse geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. 

17	  W.G. Brill, Over de toekomst van de Hoogeschool, bij de uitbreiding van het Middelbaar Onderwijs in deze da-

gen (Leiden 1864) 3.

18	  Brill liep hierbij enigszins op de zaken vooruit: ‘Van Regeringswege is erkend, al is het nog niet in ’s Lands 

wetgeving ingevoerd, dat om de volledigste bevoegdheid tot de uitoefening der geneeskunst te verkrijgen, het 

akademisch onderwijs geen vereischte meer behoeft te wezen’. Brill, Over de toekomst van de hoogeschool, 3-4.

19	  Brill, Over de toekomst van de hoogeschool, 3-6.

20	 Ibidem, 7, 9. 

21	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 185-187. Voor Mulder – die als hoogleraar scheikunde vanzelfsprekend ook een 
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Hoezeer de ontwikkelingen in het hoger onderwijs de studenten bezighielden, bleek 

ook uit de reeks artikelen over de toekomst van het Hoger Onderwijs (‘ook in verband met 

de tegenwoordige regeling van het Middelbaar Onderwijs’) die in de eerste jaargang van 

Vox Studiosorum verscheen. Auteur was de Utrechtse oprichter en redacteur Van Door-

ninck, die onder de naam ‘Milo’ publiceerde.22 In zijn artikelen stelde hij bepaalde (on)

gewenste ontwikkelingen in het hoger onderwijs aan de orde. Het hoger onderwijs zou 

zichzelf moeten onderscheiden van het middelbaar onderwijs. Daarin lag immers haar 

bestaansrecht. Milo ageerde daarom tegen de testimoniumcolleges, bepleitte de vrijheid 

van studie, vroeg om meer vrijheid voor hoogleraren en verdedigde vanuit financieel oog-

punt het tot stand komen van één nationale universiteit. Een vereiste voor de inrichting 

van het hoger onderwijs onder deze condities was een juist niveau van de studenten. De 

titel student was een erenaam betoogde Milo, en alleen degenen met een juiste achter-

grond en juiste vooropleiding mochten haar dragen.23 

Het openingscollege van Brill en de houding van de corpora ontlokte een reactie aan 

de voormalige President van de Senaat van het Delftse studentencorps, Willem Vrolik, die 

in 1861 een fel voorvechter van de ‘vrije studie’ was geweest. Hij publiceerde een pamflet 

Middelbaar onderwijs: een woord naar aanleiding van de redevoering van prof. W.G. Brill: 

‘Over de toekomst van de hoogeschool bij de uitbreiding van het middelbaar onderwijs in 

deze dagen’.24 In Vox Studiosorum volgde een bespreking van de brochure. Volgens de re-

dactie was de kwestie voor de studentenmaatschappij simpelweg vervat in een vraag die 

de auteur ergens in de brochure tot de Nederlandse studenten richtte:

Vanwaar Nederlandsche studenten! dat gij, die het gedeeltelijk slagen onzer pogingen 

met toejuichingen begroette, dat gij nu veranderd zijt en u keert tegen datzelfde studen-

tencorps, nu het zijn doel geheel bereikt heeft?

Waren de studenten van de nieuwe instelling juist niet meer student dan de studenten 

van de opgeheven Akademie? 

Inderdaad bleken sommige studenten gevoelig voor de argumentatie van de hoogle-

raren en Delftse studenten. Redacteur Van Doorninck kwam in Vox Studiosorum open-

lijk terug op zijn eerdere standpunt. In een correspondentie met Slingervoet – auteur van 

voorliefde voor de natuurwetenschappen had – was het evident dat een aanstaand medicus aan de universiteit 

zijn opleiding genoot. Immers, niet zozeer de kennis, maar vooral de vorming was onontbeerlijk voor de toekom-

stige werkkring. M.J. van Lieburg, Al doende leert men. De Rotterdamse jaren van Gerrit Jan Mulder (1802-1880) 

(Rotterdam 2006) 87.

22	 Van Doorninck, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaam-

sche letteren. Deel 1. Schuilnamen en naamletters (Amsterdam 1970, herdruk van uitgave 1883). 

23	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 173-181, 213-216, 226-229, 242-246, 258-262, 272-276, 327-329, 337-341.

24	 W.K.M. Vrolik, Middelbaar onderwijs. Een woord naar aanleiding van de redevoering van prof. W.G. Brill: ‘Over 

de toekomst van de hoogeschool bij de uitbreiding van het middelbaar onderwijs in deze dagen’ (Delft 1864). Wil-

lem Vrolik (1841-1904) studeerde van 1857 tot 1862 aan de Koninklijke Akademie te Delft. Hij was een voorvech-

ter van de vrije studie waar de Delftse studenten in 1861 voor streden. Vrolik werd later directeur-generaal van de 

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (in 1861 mede opgericht door zijn vader, A. Vrolik) en lid van 

de Tweede Kamer. 
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de reeds genoemde open brief aan de Vox – had deze hem volledig weten te overtuigen 

‘van de regtmatige aanspraken der Delftsche jongelui om als “studenten” door ons aan-

gemerkt of, zoo men over dien naam niet heenstappen kan, althans als onzen gelijken be-

handeld te worden’.25 In één van de laatste afleveringen van de eerste jaargang verklaarde 

de redactie van Vox Studiosorum zich bereid kopij op te nemen van studenten die lid wa-

ren van een niet-erkend studentencorps.26 Inderdaad verschenen in Vox Studiosorum in 

de navolgende jaren academische verslagen uit Delft, overzichten van examens en pro-

moties, lijsten van nieuwe leden van het Delftse Studenten Corps en verslagen van lezin-

gen van het in 1862 te Delft opgerichte gezelschap ‘Vrije Studie’. Er ontstond in de navol-

gende jaren een bijzondere gedoogsituatie, waarbij in theorie niet, maar in de praktijk de 

Delftse studenten wel werden erkend.

Dat bleek ook toen in 1867 de Senaat van het Utrechtse studentencorps aan de Utrecht-

se studenten vroeg de erkenning van het Delftse studentencorps opnieuw in overweging 

te willen nemen. In Vox Studiosorum werd de discussie dadelijk hervat. De Utrechtse stu-

dent Th. Abrahamsz. begreep niet waarom de Senaat de kwestie weer ter sprake bracht: 

‘wat voor 2 jaar waar was is nu nog waar en zal altijd waar blijven zoo lang ons Hoger On-

derwijs beschouwd wordt, zoo als het altijd in ons land beschouwd is geworden’.27 Vol-

gens Abrahamsz was er geen sprake van hoger onderwijs wanneer slechts één weten-

schap werd beoefend tot ‘speciale doeleinden’, maar:

waar de wetenschap als theologie, rechten, philosophie en medicijnen vertegenwoor-

digd wordt, moet, zoo veel in ons ondermaansche mogelijk is, een harmonisch geheel 

uitmaken en dienen tot hoogere opvoeding van de aristocratie der maatschappij.28

Aan de Polytechnische School was hier absoluut geen sprake van. Geen samenzijn der 

faculteiten, geen studenten met een ‘ontwikkelings-periode’. Bovendien waren de werk-

kring en roeping van een medicus hoger, die vereisten een hogere opleiding en meerdere 

beschaving. Ten slotte begreep de auteur het verzoek om erkenning ook niet echt. In het 

verleden hadden kwekelingen van de klinische scholen toch ook nooit om erkenning ge-

vraagd. Maar die hadden natuurlijk ook geen geld om corpsen te constitueren, besloot 

Abrahamsz zijn betoog: ‘het Delftsche corps heeft geld, geeft serenades en maskerades 

enz., even als die onzer academien, ’t zou nu toch jammer zijn, als de naam er aan ont-

brak’.29 Volgens Abrahamsz betekende een erkenning van het Delfts Studenten Corps een 

verloochening van het hoger onderwijs.

25	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 329-332.

26	 Maar de redactie handhaafde haar besluit geen correspondent te Delft aan te stellen. Immers, zo concludeer-

de de redactie in het voorwoord van de tweede jaargang: ‘na de niet-erkenning van het Delftsche korps kan er 

van een correspondent aldaar geen sprake zijn’. Vox Studiosorum 2 (1865-1866) voorwoord.

27	 Th. (Thedorus) (Swart) Abrahamsz (1848-1912) liet zich op 30 januari 1866 inschrijven als student medicijnen 

aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij promoveerde in 1873 cum laude tot doctor in de medicijnen en werd Of-

ficier van Gezondheid bij de Nederlandse zeemacht. Abrahamsz was een neef van Eduard Douwes Dekker. 

28	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 465.

29	 Ibidem, 466-467.
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Het artikel van Abrahamsz kreeg geen bijval. Integendeel, een Utrechtse student ver-

klaarde in de Vox het absoluut niet eens te zijn met het door Abrahamsz ingenomen 

standpunt: ‘niet alleen zij, die studeren aan eene hoogeschool met 5 faculteiten, maar ie-

der die studeert aan eene school, ’t zij polytechnisch of een beetje hooger, die allen moe-

ten later de aristocratie der maatschappij uitmaken’.30 Volgens hem stond buiten kijf dat 

de Delftse studenten erkend zouden moeten worden. Ook uit Delft zelf volgde een reac-

tie. De Delftse student P.H. van der Kemp ging (enigszins spottend) uitgebreid in op het 

stuk van Abrahamsz.31 Hij stelde onder meer het samenzijn der faculteiten ter discussie; 

stonden de faculteiten in de praktijk niet vaak vijandig of op z’n minst onverschillig te-

genover elkaar? Aan het einde van het artikel richtte Van der Kemp zich tot alle studen-

ten aan de verschillende hogescholen. Hij was er van overtuigd dat zij het niet eens waren 

met Abrahamsz. Dat bleek immers wel uit de praktijk van alledag: 

de tijden van vijandschap en wrok zijn voorbij; getuige de hartelijke omgang die er heer-

scht tusschen ons en de Leidsche studenten die wij zoo dikwerf het genoegen hebben in 

ons midden te zien, en wier gastvrije ontvangst wij op hoogen prijs stellen. Wat zouden 

wij nog met elkander, na twee jaar rustens, gaan redetwisten, omtrent eene zoo onbedui-

denden belagchelijke kwestie als deze.32 

Hij sprak ten slotte de wens uit dat ‘het jonge Holland’ zou samenwerken ‘tot zijnen bloei 

en tot de verspreiding van edele, liberale beginselen, die het krachtig zal doen leven en 

bloeijen’. 

Abrahamsz deed het stuk van Van der Kemp – een vroegere vriend en schoolmakker – 

af als ‘straatrepliek’.33 Maar Van der Kemp bleek wel gelijk te krijgen: zo heftig als de dis-

cussie was geweest direct na de oprichting van de Polytechnische School, zo plotseling 

leek ze na enkele jaren te zijn weggeëbd. De vriendschappelijke omgang tussen de Leidse 

en Delftse studenten was daar het bewijs van. Daarnaast werd in de vijfde jaargang van de 

Vox in de lijst correspondenten ook een correspondent te Delft genoemd.34 De Utrechtse 

student P.H. (waarschijnlijk redactielid Paul Harting) bepleitte in de Vox dat, nu de Delftse 

studenten een eigen correspondent hadden, een officiële erkenning van het Delftse Stu-

denten Corps niet achterwege kon blijven.35 Erkenning van het Delftse Studenten Corps 

30	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 84-85. 

31	  P.H. van der Kemp (1845-1921) vestigde zich na zijn studie als koloniaal ambtenaar in Nederlands-Indië. Hij 

werd uiteindelijk Directeur van het Departement van Onderwijs, Erediensten en Nijverheid. Hij publiceerde ver-

schillende werken over Nederlands-Indië. H.D.H. Bosboom, ‘In Memoriam P.H. van der Kemp, 1845-1921’, Neder-

landsch Indië Oud & Nieuw 6 (1921) nr. 1, 8-10. 

32	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 120-128. 

33	 Ibidem, 218.

34	 L.E. Asser (1849-1895) was de zoon van Mr. E.I. Asser, Procureur en lid van de Provinciale Staten van Noord-

Holland te Amsterdam. Na het afronden van de hbs te Amsterdam ging hij in 1867 studeren aan de Polytechni-

sche School te Delft. Hij legde in 1874 met goed gevolg het eindexamen af. Hij werkte al tijdens zijn studie bij de 

Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft. In 1878 kwam hij in dienst van de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij 

als ingenieur en werd chef van de dienst weg en werken. nnbw, deel 3, 44- 45.

35	 P. (Paul) Harting (1843-1896) was de zoon van de Utrechtse hoogleraar Pieter Harting. Hij bezocht het gymna-
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was zijns inziens correct omdat de Delftenaren grote overeenkomsten hadden met stu-

denten aan de academies: ‘zij genieten evenzeer Hooger Onderwijs en worden onder-

wezen door mannen, die in geen opzicht voor anderen behoeven onder te doen’.36 Nu 

moest een student afkomstig uit Delft twee jaren wachten om lid te mogen worden van 

het Utrechtse studentencorps. Dat vond Harting ‘illiberaal’ en bovendien vond hij so-

wieso de hele weigering op zich ‘kinderachtig’. Volgens hem was het zeer wenselijk dat 

de corpora op het voor enige jaren genomen besluit terug zouden komen. Misschien dat 

daartoe een voorstel zou kunnen uitgaan van ‘de verschillende besturen der corpsen te 

Leiden, Groningen, Amsterdam en Utrecht’.37 Aan die oproep werd geen gehoor gegeven. 

Het Utrechtse studentencorps ging in 1870 weliswaar over tot erkenning van het Delftse 

studentencorps. Maar de andere corpora volgden pas veel later (Leiden in 1876, Gronin-

gen en Amsterdam in 1877).38 

De debatten in Vox Studiosorum onthullen hoe de Nederlandse studenten al discussi-

erend tot nieuwe inzichten kwamen over de vraag wie wel en wie niet tot de Nederlandse 

studentengemeenschap gerekend kon worden. Hoewel een officiële erkenning van het 

Delftse studentencorps pas later volgde (een vereiste verandering in de corpswet trai-

neerde de zaak), telden de Delftenaren inmiddels volop mee in de Nederlandse studen-

tengemeenschap. Kennelijk konden ook jongelui die niet aan een universiteit studeerden 

(maar aan een polytechnische school) student zijn. Het student-zijn werd met andere 

woorden niet bepaald door wettelijke kaders, maar door andere, officieuze voorwaarden 

als leeftijd, de vrijheid van studie, ontgroeningen et cetera. Feitelijk liepen de studenten 

hiermee voor op de wettelijke kaders. Pas in 1905 maakte de Polytechnische School plaats 

voor de Technische Hoogeschool van Delft (en waren de Delftenaren pas officieel student).

7.2	 De universiteit van het Noorden

Weliswaar stond niet ter discussie of de studenten van de universiteit in het Noorden – de 

derde rijksuniversiteit – tot de Nederlandse studentengemeenschap konden worden ge-

rekend, maar dat betekende nog niet dat de Groningse studenten erg close waren met de 

studenten elders in het land. De afstand tussen Groningen en de overige academiesteden 

was groot. Pas in 1870 kreeg Groningen een directe spoorverbinding met Amsterdam en 

Utrecht. Sommige Groningse studenten wilden maar wat graag toenadering zoeken tot 

de overige academiesteden, maar dat sprak niet voor alle Groningse studenten vanzelf.

In eerste instantie verscheen in Vox Studiosorum alleen uit kranten overgenomen 

nieuws over de Groningse academie. De redactie sprak de hoop uit dat in het vervolg vol-

sium te Utrecht en schreef zich in 1862 in als student aan de universiteit te Utrecht. Hij promoveerde in 1878 op 

het proefschrift Het ei en de placenta van Halicore Dugong. Hij werd leraar in de natuurlijke historie bij de m.o. 

opleiding te Dordrecht en later te Kampen. nnbw, deel 3, 545-546.

36	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 80.

37	 Ibidem. 

38	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 20-21.
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lediger berichten en overzichten van examina en promoties uit Groningen zouden ver-

schijnen.39 Uiteindelijk verscheen in oktober 1864 een overzicht uit Groningen. De corres-

pondent verontschuldigde zich voor het lange stilzwijgen:

het heeft ongetwijfeld reeds menig lezer van de Vox Studiosorum verwonderd, dat de 

Academie van het Noorden des lands tot hiertoe hare stem in de kolommen van dit blad 

in ’t geheel niet horen liet, alsof het ook niet tot haar klonk: ‘tua res agitur’.40

De lezer moest er in ieder geval geen onverschilligheid ten opzichte van de studentenwe-

reld of een gebrek aan belangstelling voor het nieuwe studentenorgaan achter zoeken. 

Vanaf nu zou er ook geregeld nieuws uit Groningen worden gepubliceerd. Er volgde een 

uitgebreid verslag. Onder meer van het Academiefeest in 1864 ter gelegenheid van het 

250-jarig bestaan van de Groningse universiteit. 

Geregeld nieuws uit Groningen bleef echter uit. Dat betekende overigens niet dat de 

Groningse studenten zich geheel afzijdig hielden van de andere corpora. In het najaar 

van 1864 speelde het Groningse studentencorps een bemiddelende rol bij het herstel van 

de vriendschappelijke betrekkingen tussen de corpora van de Leidse en Utrechtse aca-

demies (die ruzie hadden gekregen over een stuk in een almanak). Op 17 februari 1865 

volgde een groot verzoeningsfeest te Amsterdam. In Vox Studiosorum verscheen een uit-

gebreid verslag. In het verslag werd onder meer herinnerd aan een tijdens het feest door 

Senaatslid J. Rutgers voorgelezen rede van de rector van Vindicat (het Groningse corps).41 

In de rede was beklemtoond dat een student niet in de eerste plaats een Leids, Utrechts 

of Gronings student, maar een Nederlands student was. Weliswaar waren er studenten te 

Leiden, Utrecht en Groningen, maar:

evenwel nogtans zijn het niet drie soorten van studenten, maar ’t genus Student is één 

waar het geldt hun gemeenschappelijke belangen te verdedigen; één ook waar het geldt 

te zamen het verbroederingsfeest te vieren. […] Leve de harmonie onder de Nederland-

sche studenten.42

De Groningse afgevaardigden waren nog enige dagen in het Zuiden gebleven en hadden 

Leiden, Utrecht en Amsterdam bezocht. Het bezoek was hartelijk verlopen. De studen-

ten keerden naar huis in de vaste overtuiging dat er hechtere banden dan ooit waren ge-

39	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 14-15, 48.

40	 Ibidem, 222.

41	  J. (Johannes) Rutgers (1850-1924) studeerde theologie aan de universiteit van Groningen. Hij werd aanvanke-

lijk ook predikant, maar legde na een diepe geloofscrisis zijn ambt neer en schreef zich in 1875 opnieuw in aan 

de Groningse universiteit voor een studie Geneeskunde. Hij werd beroemd als seksuoloog en secretaris van de 

Nieuw Malthusiaanse Bond. J.K. van der Korst, ‘Rutgers, Johannes (1850-1924)’, in: Biografisch Woordenboek van 

Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn3/rutgersj.

42	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 465 e.v. Tijdens de redevoering zinspeelde Rutgers op een eventuele wederdienst 

in de toekomst. Hij herhaalde de woorden die hij gesproken had toen ze in Groningen de telegrammen ontvingen 

met het heugelijke bericht van de geslaagde verzoening: ‘ “we hebben”, zeide ik toen, “door onze daad voor ons 

zelve, voor Vindicat het regt verworven om wanneer wij ooit met een der Studentencorpsen in botsing kwamen, 

van het ander de vergelding van den dienst te vorderen, dien wij nu aan Leiden en Utrecht hebben bewezen” ’. 
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smeed met Leiden en Utrecht. Een band die in de toekomst vast en zeker hecht zou blij-

ven: ‘van jaar tot jaar komt Groningen nader aan het groote spoorwegennet en wordt het 

grootste beletsel voor de Groningsche studenten om in grooter getale aan zulk een feest 

deel te nemen meer en meer uit den weg geruimd’.43 

De bemiddelende rol van Groningen in het conflict tussen Utrecht en Leiden en de 

mooie woorden van de rector duidden op een zekere betrokkenheid bij de landelijke stu-

dentenmaatschappij, maar deze vertaalde zich nog niet naar een grotere belangstelling 

voor de Vox. De redactie sprak in het voorwoord van de tweede jaargang de wens uit dat 

de correspondent te Groningen het studentenorgaan vaak zou gedenken en zijn hoge-

school dikwijls in de Vox zou vertegenwoordigen.44 De naam van een Groningse corres-

pondent ontbrak echter op het voorblad. Dat was waarschijnlijk al tekenend, want be-

halve twee korte besprekingen van de Groningse studentenalmanak, volgde er geen kopij 

uit Groningen. 

43	 Ibidem. 

44	 Vox Studiosorum 2 (1865-1866) voorwoord.

Afb. 10 Foto ter ere van het herstel van de vriendschappelijke betrekkingen tussen de corpora van 

Leiden en Utrecht. Op de achterzijde staat geschreven: ‘Verbroedering Leiden-Utrecht door toedoen 

VaP’. rhc Groninger Archieven.  
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In de Groningse studentenwereld waren de meningen over het nieuwe landelijke stu-

dentenorgaan verdeeld. Sommigen beschouwden de Vox meer als Leids en Utrechts blad, 

wat gezien de aanstelling van een Leidse én Utrechtse redactie ook voor de hand lag. De 

Groningse student Enschedé, die in 1866 correspondent werd, verhaalde in een acade-

misch verslag hoe hij op de kroeg met een medelid een gesprek had gevoerd over de Vox.45 

Voor dit medelid sprak het vanzelf dat de Groningse studentenmaatschappij Vox Studio-

sorum helemaal niet nodig had. Misschien dat men het in Utrecht en Leiden aangenaam 

vond om een eigen orgaan te hebben, maar dat had Groningen niet nodig: ‘wij konden 

zaken die er in behandeld werden, wel onder ons afmaken; des te minder gevaar liepen 

wij ruzie te krijgen’.46 Enschedé haastte zich te zeggen dat dit niet zijn mening was. Dat hij 

Vox Studiosorum niet alleen als een ‘exercitie-veld’ beschouwde om gedachten op papier 

te zetten, maar ook als een band tussen studenten aan de verschillende universiteiten: 

men komt op de hoogte van de instellingen der zustervereenigingen van de toon die er 

heerscht, men is geen vreemdeling meer voor elkander. Zoo ergens, dan hebben wij dit 

in Groningen noodig, die Chineesche methode, dat wij alleen voor ons zelven leven dat 

vreemdelingen niets van onze zaken behoeven te weten, zal ons niet veel heil aanbren-

gen; maar gezegden in de hand werken zooals deze: ‘Groningen is Boeotië’, eene uitdruk-

king die gevonden wordt in hooggeleerde monden en wetenschappelijke werken.47

Voor Enschedé was het evident dat de Groningse studenten aansluiting zouden moeten 

zoeken bij de Nederlandse studentengemeenschap en dat het landelijke studentenblad 

daarbij een belangrijke rol kon spelen.

In de navolgende jaren bleek dat het landelijke studentenblad toch ingang vond in 

de Groningse studentenmaatschappij. Van de ruzie in 1867 in het Groningse corps tus-

sen de zogenaamde ‘aristocraten’, ‘democraten’ en ‘concilianten’ – waarbij een dertigtal 

studenten het Groningse studentencorps verliet – werd uitgebreid verslag gedaan in Vox 

Studiosorum.48 Alle partijen gebruikten het landelijke blad om hun kant van het verhaal 

te vertellen. Vox Studiosorum bood de Groningse studenten kortom gelegenheid om te 

45	 J.J.C. Enschedé (…-1912) studeerde Rechten te Groningen en promoveerde in 1869 op stellingen tot doctor in 

het Romeins en hedendaags recht. Hij was de zoon van W.A. Enschedé, hoogleraar hogere wiskunde en astrono-

mie te Groningen en bibliothecaris van de universiteitsbibliotheek. De bibliotheek van vader en zoon Enschedé 

werd geschonken aan de universiteitsbibliotheek te Groningen. 

46	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 356.

47	 Ibidem. Enschedé vergeleek Groningen hier met Boeotië, een boerse landstreek in Midden-Griekenland dat 

het in de vergelijking met Athene altijd moest afleggen als minder beschaafd en ontwikkeld. Welke geleerde(n) 

had Enschedé op het oog? In 1865 was door een anonieme schrijver te Bonn een elegie van 246 verzen aan de 

nagedachtenis van P.H. Peerlkamp (hoogleraar te Leiden, gestorven in 1865) ingezonden bij de afdeling Letter-

kunde van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. De inzender dong met zijn Latijnse gedicht mee naar 

de ereprijs uit het legaat van J.H. Hoeufft (ingesteld ter bevordering van de beoefening der Latijnse poëzie). Zijn 

inzending werd niet positief ontvangen. Onder meer vanwege de vergelijking van Groningen met Boeotië: ‘maar 

verbiedt het gezond verstand en de goede smaak dergelijke tweeslachtige voorstelling niet, waarbij de moderne 

plaatsnaam Groningen onmiddellijk met een plaatsbepalend epitheton uit de oude fabelleer verbonden wordt?’. 

Verslagen en mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, deel 9 (Amsterdam 1865) 234.

48	 Zie over deze ruzie p. 228-229.
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publiceren over de recente gebeurtenissen. Maar vanzelfsprekend was dat (nog) niet. De 

Groningse correspondent J. Nanninga Uitterdijk – die in het studentenblad verslag deed 

van het lustrum van 1869 – drukte de Groningse lezers op het hart dat Vox Studiosorum 

niet alleen diende om kwesties betreffende de Leidse en Utrechtse corpora te behande-

len, ‘maar dat het ook hoog tijd wordt dat wij de belangen van onze Academie en Vereeni-

ging hier bespreken’.49 

Na 1870 verscheen er in de landelijke studentenbladen vaker nieuws uit Groningen. 

Er verschenen regelmatiger academische verslagen. Ook in het in 1871 opgerichte Stu-

denten Weekblad lieten de Groningse studenten van zich horen. De Groningse student 

H. Kamerlingh Onnes nam het in het nieuwe weekblad op voor Aletta Jacobs, die zich 

kort daarvoor als eerste vrouwelijke studente aan de Groningse universiteit had laten in-

schrijven.50 De Groningse verslaggever (waarschijnlijk J.A. Tellegen) berichtte in het Stu-

denten Weekblad van maandag 1 mei 1871 dat de nieuwe studente door zowel studenten 

als hoogleraren met ‘de meest mogelijke voorkomendheid [was] ontvangen’.51 De verslag-

gever maakte van de gelegenheid gebruik om ook andere vrouwen uit te nodigen voor de 

studie: 

daar de studie voor een jonge dame geen bezwaren blijkt op te leveren, aarzelen wij niet 

ook de aandacht der dames op die vakken te vestigen, die niet zozeer het verkrijgen van 

een betrekking als wel een hoogere letterkundige ontwikkeling ten doel hebben en wel in 

de eerste plaats op het prachtige reciteercollege van professor Hecker.52

De Utrechtse student ‘Theodoor’ leek dit geen goede ontwikkeling. Hij publiceerde in het 

Studenten Weekblad een artikel over de emancipatie van de vrouw. Hij stelde Aletta Ja-

cobs in een negatief daglicht door haar verzoek om vrijstelling voor het eerste examen te 

laken: ‘van hoeveel volgende examens zal Mej. Jacobs nog meer vrijstelling vragen?’.53 Dat 

was toch niet de manier waarop zij als baanbreekster voor alle vrouwen tot voorbeeld kon 

49	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 325.

50	 De Groningse verslaggever maakte in het Studenten Weekblad van 10 april 1871 (overigens niet helemaal juist) 

melding van de dispensatie die door de minister van Binnenlandse Zaken was verleend aan Aletta Jacobs, die, 

zo ‘spoedig hare studiën in de medicijnen aan onze hoogeschool zal beginnen’. Studenten Weekblad 1 (1871-1872) 

nr. 5, maandag 10 april 1871. Aletta Jacobs had weliswaar in maart 1871 in een brief aan de minister gevraagd of hij 

haar dispensatie wilde verlenen voor het toelatingsexamen en Grieks en Latijn, maar de minister had daarop in 

een brief aan haar vader geantwoord dat het verlenen van dispensatie pas aan de orde kwam bij het propedeu-

tisch examen en dat – als Aletta’s vader het goedkeurde – niets haar ervan weerhield om colleges te gaan volgen 

en tentamens af te leggen. Een jaar later, in 1872, volgde de dispensatie voor het admissie-examen en voor Grieks 

en Latijn. Het eerste gebeurde vaker, het tweede was een noviteit. Aletta Jacobs legde in november 1872 haar pro-

pedeutisch examen af en vervolgde de medische studie. Inge de Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap. 

Vrouwelijke studenten en docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen 1871-1919 (Assen 1998) 56-57, 64, 66. 

51	  Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 8, maandag 1 mei 1871. J.A. (Johan) Tellegen (1850-1919) studeerde rechten 

te Groningen en promoveerde in 1877 tot doctor in het Romeins en Hedendaags Recht. Hij was een neef (en later 

ook schoonzoon) van de Groningse hoogleraar B.D.H. Tellegen. Tellegen werd secretaris van het College van Cu-

ratoren van de Groningse universiteit, daarna kantonrechter te Groningen.

52	 Ibidem. 

53	 Ibidem, nr. 10, maandag 15 mei 1871. 
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zijn? Nog vrouwonvriendelijker werd hij door op te merken dat het hem altijd zeer had 

verwonderd ‘dat ik gezien heb, dat bijna alle dames die er voor ijverden niet en die zich er 

tegen verklaarden wel op uiterlijk schoon konden boogen’.54 Hij eindigde zijn betoog met 

de opmerking dat Betsy Perk en Aletta Jacobs hopelijk niet boos op hem zouden zijn en 

dat hij wenste ‘dat de emancipatie der vrouw weldra ergens anders in [zou] bestaan dan 

in fulmineeren tegen huwelijken, en studeeren van dames aan academies’.55

Onder pseudoniem O. reageerde Kamerlingh Onnes op het stuk van Theodoor, die 

‘door alle ridderlijkheid af te schudden en eene jonge dame openlijk diep te beleedigen, 

de Hollandsche jufferschap tegen zich in ’t harnas’ wist te jagen’. Hij vermoedde dat de 

dames voor hem een medelijdend schouderophalen over zouden hebben, maar de Gro-

ningse studenten hadden zich echt boos gemaakt. Gelukkig had Aletta Jacobs niet ge-

vreesd ‘Theodoors’ onder hen te vinden. Daar wilde hij haar voor danken. De Groning-

se studenten waren er trots op dat het in hen gestelde vertrouwen niet was beschaamd. 

Daarom hadden de woorden van Theodoor de Groningse studenten ook zo gegriefd.56 

De stukken van Tellegen en Kamerlingh Onnes in het Studenten Weekblad waren ken-

merkend voor de positieve houding in Groningen tegenover vrouwelijke studenten. De 

liberale toon stemde overeen met bijvoorbeeld brochures van de Groningse hooglera-

ren B.H.C.K. van der Wijck en B.D.H. Tellegen, die daarin (geïnspireerd door de publica-

tie in 1869 van The subjection of women van de Engelse filosoof John Stuart Mill) een ge-

degen opleiding van de vrouw propageerden.57 Ook Tellegen zelf had op de debatingclub 

van juridische studenten de stelling verdedigd dat het ‘weezen der vrouwelijke natuur’ 

de ‘meening dat de vrouw in het algemeen achter staat bij den man’, ‘niet wettigt’.58 Een 

dergelijk debat in het Studenten Weekblad onthulde hoe enerzijds de landelijke studen-

tenbladen het bestaan van een Nederlandse studentengemeenschap bevestigden en ver-

sterkten, maar hoe zij anderzijds de verschillen tussen de plaatselijke academies accen-

tueerden. 

Dat het landelijke studentenblad ook voor de Groningse studentengemeenschap (voor 

sommigen tegen wil en dank) opnieuw een belangrijk middel was om met elkaar te de-

batteren en te communiceren, bleek toen er in 1872 ruzie ontstond tussen het Groningse 

en het Utrechtse studentencorps over de kastelein van de Groningse studentensociëteit, 

E. Kock. De Utrechtse sociëteitscommissie had een contract gesloten met de kastelein. Hij 

was al eens eerder benaderd, maar nu ging hij echt. Per januari 1872 maakte hij de overstap 

54	 Ibidem. 

55	 Ibidem. Betsy Perk (1833-1906) was een prominent figuur binnen de vrouwenbeweging. Zij richtte in 1869 het 

feministische weekblad Ons Streven op dat in 1870 werd voortgezet als Onze Roeping, het orgaan van de in 1871 

opgerichte vrouwenvereniging ‘Arbeid Adelt’. Onze Roeping. Orgaan voor de Nederlandsche Vrouw 1 (1870-1871) 

nr. 1, donderdag 17 februari 1870. Zie ook: Mineke Bosch, Het geslacht van de wetenschap. Vrouwen en hoger on-

derwijs in Nederland. 1878-1948 (Amsterdam 1994).

56	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 13, maandag 5 juni 1871; Dirk van Delft, Heike Kamerlingh Onnes. Een bio-

grafie. De man van het absolute nulpunt (Amsterdam 2005) 56-57.

57	 De Wilde, Nieuwe deelgenoten, 20-27. 

58	 Ibidem, 29.
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naar Utrecht. De Groningse studenten waren verontwaardigd. Het gebeurde stemde vol-

gens hen niet overeen met de vriendschappelijke betrekkingen die beide corpora officieel 

onderhielden. De Groningse studentensenaat vroeg de Utrechtse studentensenaat in een 

schrijven verantwoording af te leggen over de gang van zaken. De hele kwestie kwam in 

de openbaarheid doordat de Utrechtse redactie een beschrijving van de gebeurtenissen 

in Vox Studiosorum (en het Studenten Weekblad) publiceerde en daarbij ook de verschil-

lende missiven die over en weer tussen de beide corpora waren verstuurd, liet afdruk-

ken. De zaak was inmiddels zo hoog opgelopen dat de Utrechtse studentensenaat – die 

alle schuld op haar sociëteitscommissie schoof – voornemens was de vriendschappelijke 

banden met het Groningse studentencorps te verbreken als deze haar in een motie aan 

het adres van het Utrechtse studentencorps uitgesproken afkeuring niet zou herroepen.59 

De Groningse senaat verklaarde in een schrijven aan de Utrechtse senaat dat ze bij 

haar standpunt bleef. De Utrechtse studentensenaat was verantwoordelijk voor het ge-

beuren en het naar voren schuiven van de sociëteitscommissie was slechts een manier 

om de verantwoordelijkheid af te wentelen. Op basis van dit schrijven – ook deze brief 

werd in de landelijke studentenbladen gepubliceerd – besloot de Utrechtse senaat in de-

cember 1871 de vriendschappelijke banden met het Groningse studentencorps te verbre-

ken.60 Het was opvallend dat hoewel de Groningse senaat haar schrijven oorspronkelijk 

richtte tot de Utrechtse studentensenaat en daarmee aangaf de zaak te beschouwen als 

een kwestie tussen twee corpora, de Utrechtse redactie overging tot publicatie van alle 

missiven in de landelijke studentenbladen. Kennelijk was de Utrechtse studentensenaat 

zich ook bewust van de gang van zaken. In een ingezonden mededeling in Vox Studioso-

rum en het Studenten Weekblad verklaarde de Utrechtse studentensenaat dat ze het ach-

teraf betreurde dat de openbaarmaking van deze stukken, gewisseld tussen beide corpo-

ra, had plaatsgevonden ‘voordat het Groningsche Studenten Corps daarvan in kennis was 

gesteld’ en buiten medeweten van de Utrechtse senaat.61 De Utrechtse redactie plaatste 

hier vervolgens de kanttekening bij dat ze het geheel overbodig vond ‘zich te verdedigen 

omtrent het openbaar maken van stukken, die op de corpsvergadering voorgelezen en 

op de sociëteit ter inzage gelegen’ hadden.62 Wat voor de Groningse studenten vanzelf-

sprekend een zaak was tussen twee corpora, kon volgens de Utrechtse redactie kennelijk 

prima ter sprake komen in de landelijke studentenbladen, die immers bedoeld waren om 

corpszaken te bespreken. 

Uiteindelijk verzoenden beide partijen zich. Ditmaal was het Leidse studentencorps 

de bemiddelende partij. Op 14 februari 1874 werd te Amsterdam de verzoening van beide 

corpsen gevierd. In de Vox waren alle studenten opgeroepen het feest bij te wonen: ‘laat 

ons aan Neerland toonen dat er nog geestdrift gloeit in Neerlands jongelingschap’.63 Bij 

59	 Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 195.

60	 Ibidem, 285-291.

61	  Ibidem, 278.

62	 Ibidem. 

63	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 220-222.
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het lustrum van de Groningse universiteit – ook in 1874 – hadden behalve de Leidse en 

Amsterdamse broeders, ook de Utrechtse broeders, ‘de inderdaad vermoeiende reis naar 

het noorden’ ondernomen. Tot grote blijdschap van de Groningse studenten.64

De verzoening tussen het Groningse en Utrechtse corps weerhield de Utrechtse re-

dactie van de Vox er niet van een kritisch geluid te laten horen aangaande de rol van de 

Groningse studenten in de landelijke studentenbladen. In een artikel in april 1874 over 

de opzet en het doel van de Vox stelde ze ook de terughoudendheid van de Groningse 

studenten ter discussie. In de Vox moesten toch studentenbelangen besproken worden? 

Waarom was er dan zo weinig door de Groningse studenten geschreven over een even-

tuele opheffing? Weliswaar leek het voortbestaan van de Groningse universiteit gewaar-

borgd – mede door de minister, die, zoals al in een eerder gepubliceerd Utrechts stuk was 

beargumenteerd ‘welligt uit oude genegenheid voor zijne vroegere woonplaats’ daarvoor 

had gepleit, ondanks dat ‘in het voorlopig verslag als de meening der meerderheid werd 

opgegeven dat de Groningsche Hoogeschool moest vervallen’ – maar de Groningse cor-

respondent had in zijn verslag alleen een soort grap gemaakt over de op handen zijnde 

wet.65 Iets wat volgens de Utrechtse redactie niet passend was: ‘is dat dan een zaak, waar-

over de naast betrokken personen maar zo luchthartig kunnen heenlopen?’.66 De betref-

fende correspondent, J.A. Worp, kon dit impliciete verwijt natuurlijk niet negeren.67 Hij 

verdedigde in de eerste plaats de afwachtende houding van de Groningse studenten aan-

gaande de opheffing:

kan de heer Y. zich verklaren, dat wanneer men gedurende 4 jaren aan eene inrichting 

heeft gestudeerd, over welker opheffing men telkens hoort spreken, waarvan het bestaan 

in de laatste 10 jaren aan een zijden draad hangt, men zich geheel vertrouwd heeft ge-

maakt met het denkbeeld, dat het verblijf aan die inrichting misschien maar tijdelijk is? 

Dat men in de volle overtuiging, dat geschrijf weinig zal helpen, het hoofd in den schoot 

legt en vrij kalm de toekomst der Academie tegemoet ziet?68

64	 Ibidem, 460. De reis van Utrecht naar Groningen nam rond 1870 – ondanks de uitbreiding van het spoorwe-

gennet – nog ongeveer 5 à 7 ½ uur in beslag. Knippenberg en De Pater, De eenwording van Nederland, 56-57.

65	 Ibidem, 336. De betreffende minister was J.H. Geertsema (1816-1908). Geertsema studeerde en promoveerde 

in de rechten aan de universiteit te Groningen. Hij werd notaris in Groningen, secretaris van het College van Cu-

ratoren van de Groningse universiteit en was actief in de politiek. In 1866 was hij enkele maanden minister van 

Binnenlandse Zaken en in 1872 werd hij opnieuw benoemd op die post. Hij maakte zich als minister inderdaad 

sterk voor het behoud van de Groningse academie. De memorie van toelichting van het wetsontwerp betreffen-

de het hoger onderwijs – door hem in januari 1874 aangeboden – bevatte in tegenstelling tot eerdere voorstellen 

een pleidooi voor het behoud van de Groningse academie. J. Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit gedurende 

de derde eeuw van haar bestaan’, in: idem, Verzamelde werk VIII (Haarlem 1953 [1914]) 36-339, aldaar 275.

66	 Ibidem. 

67	 J.A. (Jacob) Worp (1851-1917) was de zoon van de bekende organist en componist J. Worp. Na het afronden van 

de hbs en het stedelijk gymnasium te Groningen schreef hij zich in 1870 in als student klassieke letteren te Gro-

ningen. In 1879 promoveerde hij ‘magna cum laude’ op een biografie van Jan Vos, een dichter uit de zeventiende 

eeuw. Hij werd vervolgens leraar Grieks en Latijn op het Stedelijk Gymnasium in Groningen. A.N.J. Fabius, ‘Le-

vensbericht van Dr. J.A. Worp’, in: Handelingen en levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letter-

kunde te Leiden, over het jaar 1918-1919 (Leiden 1919) 117-130.

68	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 339.
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In hetzelfde artikel behandelde Worp – daarmee de kritiek ondervangend – de vraag wat 

de meerwaarde was van het bestaan van drie universiteiten voor Nederland in plaats van 

één.69 De Groningse studenten trokken zich de kritiek aan. In één van de eerste num-

mers van het in 1875 opgerichte Vox Studiosorum/Studenten Weekblad publiceerde de 

Groningse redactie een kort verslag van een vergadering van het comité tot behoud van 

de Groningse academie in de Harmonie. In het blad verscheen eveneens het adres van de 

Groningse studentensenaat aan de regering waarin voor het behoud van de Groningse 

academie werd gepleit.70 

Uiteindelijk bleef de Groningse universiteit in de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs van 

1876 gespaard. Maar dat veranderde niets aan haar ligging in de periferie van Nederland. 

Bovendien was de Groningse academie niet behouden om haarzelf; haar voortbestaan 

had ze te danken aan de aan Amsterdam verleende mogelijkheid het Amsterdamse Athe-

naeum te verheffen tot Gemeentelijke Universiteit. Dat maakte de Groningse universiteit 

niet minder waardevol, maar het gaf aanvankelijk wel een gevoel van onzekerheid. Telde 

de Groningse universiteit wel helemaal mee? 

In het in 1876 opgerichte landelijke studentenblad Minerva van woensdag 19 maart 

1879 bedankte de Groningse student J.A.P. Levenkamp de Groningse student Asum voor 

de recensie van de Groningse studentenalmanak.71 Die eer was de Groningse almanak 

volgens hem nog niet vaak – misschien wel nooit – ten beurt gevallen:

Was dit er aan te wijten, dat zijn gehalte zoover beneden het peil was, aan zooveel meer 

gebreken mank ging dan die van andere academies? Ik zou niet aarzelen deze vraag aan-

stonds ontkennend te beantwoorden. De reden ligt m. i. hierin, dat men sinds jaar en dag 

gewoon is met een air van voornaamheid neer te zien op alles, wat uit Groningen komt, 

zoodat niemand aan eene andere academie er in de verste verte ook maar aan dacht ‘dien 

almanak uit het barre noorden’ te recenseren.72

Ook het Groningse lustrum van 1879 was onvoldoende belicht volgens de Groningse stu-

denten. In de Minerva van woensdag 21 oktober 1880 stelde de Groningse redactie de 

Leidse hoofdredactie – die in een woord aan de nieuw aangekomen studenten had on-

69	 Ibidem, 339-345. 

70	 Huizinga, ‘Geschiedenis der universiteit’, 277; Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 1 (1875) 10 en 17 februari 

1875.

71	  J.A.P. (Jan) Levenkamp (1857-1936) doorliep het gymnasium in Deventer. Hij studeerde in Groningen en Am-

sterdam en promoveerde in 1888 op het proefschrift De rebus Spartanorum inter annos 250 et 200 a. C. n. aan de 

Universiteit van Amsterdam. Hij werd rector van het gymnasium in Doetinchem.

72	 Minerva 4 (1879-1880) nr. 6, woensdag 19 maart 1879. Ook de Groningse correspondent van de Vox, Worp, had 

al in 1872 deze klacht geuit. Hij besloot in dat jaar een recensie van de Groningse studentenalmanak te publiceren 

omdat dat de laatste jaren achterwege was gebleven. Hij vermoedde dat de lezer het wel ‘verbazend vreemd’ zou 

vinden dat de Groningse studentenalmanak ook door een Gronings student beoordeeld werd (meestal gebeurde 

dit door een student uit een andere academiestad), maar: ‘de laatste 2 of 3 jaar is door geen der andere Akade-

mies in Vox of Weekblad notitie van ons jaarboekje genomen, en voorbij gegaan worden is niet aangenaam. Om 

dit laatste te voorkomen heb ik de pen opgevat’. Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 309-314. 
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derstreept dat Minerva voor ‘geheel ons land’ een orgaan wilde zijn – de vraag waarom ze 

de Groningse studenten één apart feestnummer ter gelegenheid van het lustrum van 1879 

had geweigerd, terwijl de Leidse studenten tijdens de feesten van het lustrum van 1880 

iedere dag een apart feestnummer ontvingen. Dat rijmde toch volstrekt niet met de uit-

gangspunten van de hoofdredactie:

dat uw weekblad een algemeen Nederlansch blad heet; dat het voor ons geheele land een 

orgaan wenscht te zijn; dat het daarom redacteuren […] in iedere academiestad heeft; 

dat zijn devies ‘Suum cuique’ trouw poogt te blijven.73

De handelwijze van de hoofdredactie om Groningen geen en Leiden meerdere feestnum-

mers te schenken, was volgens de Groningse redactie volledig in strijd met deze begin-

selen. De hoofdredactie ontkende ooit een verzoek van de Groningse redactie te hebben 

ontvangen. Er volgde een debat in Minerva tussen de hoofdredactie en de Groningse cor-

respondent. In Groningen werd een abonneevergadering belegd om duidelijkheid te ver-

73	 Minerva 5 (1880-1881) nr. 22, donderdag 21 oktober 1880.

Afb. 11 Foto ter gelegenheid van de promotiepartij van de Groningse student  M. Enschedé op 1 maart 

1879. Staande, v.l.n.r.: I.A. van Royen (Zwolle), F.J. Camphuis (Leeuwarden), J.A.P. Levenkamp en F.E.B. 

Schiffer. Zittend, v.l.n.r.: W.A. Hecker, A.P.Q. de Marees van Swinderen, H.C.M. van Gorkom, M. En-

schedé (Den Haag), S. Gratama en A.W. Enschedé. Liggend, v.l.n.r.: C.L. Vitringa en S.G. Jorissen. Uni-

versiteitsmuseum Groningen.
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krijgen over de hele kwestie. Hoe het hele gebeuren precies was verlopen, bleef uiteinde-

lijk in het midden (zowel de Groningse als de Leidse redacties waren de correspondentie 

kwijtgeraakt). Wel bleek tijdens deze vergadering iets anders: de Groningse studenten 

stuurden aan op een groter aandeel van Groningen in het landelijke studentenblad. De 

redactie kreeg de opdracht beter toe te zien op het voorkomen van drukfouten, ze moest 

proberen te regelen dat de Groningse studenten meer tijd kregen om repliek in te zenden 

en ten slotte werd de redactie gevraagd zich te beijveren het aantal verslagen in de Miner-

va te laten toenemen.74 Van de aanvankelijk afzijdigheid in de landelijke studentenbladen 

was in ieder geval geen sprake meer. Maar de lichtgeraaktheid bleef. Een recensie van het 

Groningse feestalbum (ter gelegenheid van de lustrumfeesten van 1889) in Minerva was 

volgens de Groningse student Th. de Groot te negatief: Groningen stond niet boven, maar 

ook niet beneden de andere corpsen.75 De reactie in Minerva was voorspelbaar: de recen-

sie was te negatief opgevat. Ze was misschien niet positief, maar er viel zeker niet uit af 

te leiden dat Groningse studenten minder waren: ‘noch de bewering, dat de Groningsche 

studenten in litteraire opzichten beneden het middelmatige staan, noch dat zij staan be-

neden andere corpsen, kan of mag daaruit worden gehaald’.76 

7.3	 De Zuidelijke Nederlanden

Hoewel Vox Studiosorum in de titel geen expliciete verwijzing maakte naar de Zuide-

lijke Nederlanden – in tegenstelling tot het Studenten Weekblad – benadrukte ze in het 

voorwoord van de eerste jaargang wel dat ze haar kolommen ook open wilde stellen voor 

de studenten van de Gentse universiteit ter versterking van de reeds bestaande, vriend-

schappelijke band. De redactie van het Studenten Weekblad. Orgaan voor Noord- en Zuid-

Nederland legde in het voorwoord uit dat ze hoopte dat het studentenorgaan zou bijdra-

gen aan de zo zeer gewenste aaneensluiting van Noord- en Zuid-Nederlandse studenten. 

En ook het kort verschijnende Noord en Zuid wilde zowel Nederlanders als Vlamingen bij 

haar onderneming betrekken. 

Ondanks het feit dat de Belgische opstand ook in de studentenwereld tot verontwaar-

diging over de perfide Belgen had geleid (in de Tiendaagse veldtocht in 1831 trokken ook 

studentencompagnieën mee), paste de belangstelling van de redacties van de studenten-

organen voor hun Vlaamse medestudenten in de toenadering tussen Noord en (Vlaams) 

Zuid, die al vrij snel na de opstand in 1830 plaats vond. Met name de Vlaamsgezinden 

twijfelden aan het nieuwe koninkrijk België en vreesden de overheersing van het Frans. 

Vooral aan de rijksuniversiteit te Gent (heropgericht in 1835) ontstond al gauw een ster-

ke strijd voor het behoud van de (Noord)-Nederlandse taal. Iets wat pas later aan de orde 

kwam aan de in 1834 opgerichte Katholieke universiteit Leuven (eveneens gelegen in 

74	 Ibidem, nr. 25, woensdag 10 november 1880.

75	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 21, vrijdag 4 oktober 1889.

76	 Ibidem, nr. 22, donderdag 10 oktober 1889. 
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Vlaanderen, maar sterk gekant tegen het protestantse Noorden en gericht op behoud van 

de eigen Vlaamse spelling).77 Het streven voor het behoud van de Nederlandse taal leidde 

tot het eerste Taalcongres in 1841 en vervolgens tot de zogenaamde Nederlandse Taal- en 

Letterkundige congressen na 1849, die afwisselend plaats hadden in Noord- en Zuid-Ne-

derland.78 Deze congressen hadden aanvankelijk een taal- en letterkundig karakter, maar 

na 1860 ontstond er ook ruimte voor discussies over muziek, volkskunde en geschiede-

nis.79 In navolging van de hoogleraren die betrokken waren bij de Nederlands-Vlaamse 

congressen, leek ook onder een select groepje studenten belangstelling te groeien voor 

hun Vlaamse medestudenten en de Vlaamse letterkunde. Zij wilden in de landelijke stu-

dentenbladen ook de Vlaamse studenten betrekken. 

Een belangrijke rol in deze contacten tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse studen-

ten speelde het Taalminnend Studentengenootschap onder de kenspreuk ’t Zal wel gaan, 

een vrijzinnig, Vlaams-strijdende studentenkring aan de Rijksuniversiteit te Gent.80 Eén 

van de eerste Gentse correspondenten voor Vox Studiosorum, J.L.M. Sabbe, was ook lid 

van ’t Zal wel gaan.81 In Vox Studiosorum kondigde hij een bundel studentenliederen van 

Julius Vuylsteke (oprichter van ’t Zal wel gaan) aan. Sabbe zag in dit boekje een middel 

om de ‘eenigszins verslapte vriendschapsbanden tusschen U en ons te herknoopen’.82 Hij 

voerde Vuylsteke op als de vertolker van het gewestelijk streven naar nationaal eigenle-

ven, als kampvechter voor de algemene behoefte naar een Nederlands bestaan. Hij hoop-

te dat de liederen ook ingang zouden vinden bij de Noord-Nederlanders:

Aan u van wie afhangt de gewoonte in te voeren nooit meer den naam van Nederland 

uit te spreken zonder er Vlaanderen in te begrijpen; en in alle de voortbrengselen van ’t 

nieuwe vlaamsche leven, alleen bloemen te zien van eene nieuwe lente voor heel ’t ge-

meenebest der Geuzen.83 

77	 De derde Rijksuniversiteit, te Luik, lag in Wallonië. 

78	 Op het Taal- en Letterkundig Congres in 1851 werd besloten tot de gezamenlijke uitgave van een ‘Woorden-

boek der Nederlandsche Taal’. In 1864 volgden de spellingsvoorschriften van de Nederlandse taal van de uitvoer-

ders van dit initiatief, de Leidse hoogleraar M. de Vries en de neerlandicus L.A. te Winkel. Dit betekende dat na 

1864 in België en na 1870 in Nederland één taal en één spelling werd gehandhaafd. In West-Vlaanderen – waar 

een harde kern zich verzette tegen de spelling van het protestantse Noorden – ging men pas in 1884 over tot de 

spelling van De Vries en Te Winkel. Pieter van Hees en Hugo de Schepper eds., Tussen cultuur en politiek. Het Al-

gemeen-Nederlands Verbond. 1895-1995 (Hilversum, Den Haag 1995) 26.

79	 Robert Dagnino, Twee leeuwen. Een kruis. De rol van katholieke culturele kringen in de Vlaams-Nederlandse 

verstandhouding (1830-ca. 1900) (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen 2013) 165.

80	 Deze Vlaamse studentenvereniging was in 1853 door student Julius Vuylsteke (1836-1903) opgericht. In 1859 

was de vereniging eigenlijk verdwenen – het liberale karakter stuitte op weerstand bij de (katholieke) overheid – 

maar in 1860 werd ze opnieuw gesticht. Zie ook: Deprez en Troch, Studentenalmanak ’t Zal wel gaan. 

81	  J.L.M. (Julius) Sabbe (1846-1910) werd na zijn studie leraar Nederlands aan het koninklijk Athenaeum te Brug-

ge. Hij speelde een vooraanstaande rol in de Vlaamse Beweging als schrijver en spreker. Evenals zijn zoon Mau-

rits Sabbe. J.G. Frederiks en F. Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche 

letterkunde (Amsterdam 1888-1891). 

82	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 305. 

83	 Ibidem, 309.
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Veel weerklank kreeg Sabbe niet bij de Noord-Nederlandse studenten. De Leidse student 

P.J.F. Vermeulen verwierp verschillende liederen van Vuylsteke en hij keerde zich ook te-

gen de ideeën van Sabbe: ‘waar dat gemeenebest ligt is ons volkomen onbekend’.84 Deze 

reactie – gebrek aan belangstelling en onverschilligheid voor de grote groep Vlamingen in 

België die steun zocht bij het Noorden – was typerend voor de algemene houding in deze 

jaren tegenover Zuid-Nederland.85

De doorslaggevende reden dat de Vlaamse studenten uiteindelijk toch een aandeel kre-

gen in de landelijke studentenbladen was de vriendschap tussen enkele Noord- en Zuid-

Nederlandse studenten. Tot deze groep behoorden de Gentse studenten A.M.N. Prayon 

van Zuylen en P.A. Walraven Platteeuw (pseudoniem voor W.A. Heringa), de Utrechtse 

student E. Opzoomer (zoon van de Utrechtse hoogleraar Opzoomer), de Leidse student 

J. te Winkel (een neef van de letterkundige Te Winkel) en de Leidse student A. de Vries.86 

Deze studenten toonden belangstelling voor de Vlaamse beweging. Zij wilden de toena-

dering tussen Noord en Zuid op taal- en letterkundig gebied bewerkstelligen door de na-

tionale studentenbladen ook open te stellen voor kopij van hun broeders in het Zuiden. 

De Vlaamse studenten omarmden deze toenadering, maar de verschillende opvattingen 

over het student-zijn en de door de Vlamingen gewenste eenwording van Noord en Zuid-

Nederland stonden een toenadering aanvankelijk in de weg.  

Onder de bezielende leiding van de Gentse student Prayon van Zuylen, voorzitter van ’t 

Zal wel gaan, probeerden de Vlaamse studenten de Noord-Nederlanders te betrekken bij 

hun zaak. Prayon initieerde in 1869 het plan om de almanak van de Gentse studentenver-

eniging te verbreden tot een vrije tribune voor studenten uit Noord- en Zuid-Nederland. 

De Vlaamse studenten stuurden in oktober 1869 een manifest naar alle corpora in Zuid- 

en Noord-Nederland waarin ze haar nieuwe idee toelichtte. Daarnaast gebruikte ’t Zal wel 

gaan ook de Vox om haar idealen te verwezenlijken. Ze vroeg de redactie van de Vox het 

manifest te publiceren: ‘zij alleen kan onzer oproep overal verspreiden, en bijzonderlijk 

daar waar geen studentencorps bestaat, zoals bijvoorbeeld te Deventer’. De Gentse re-

dactie veronderstelde dat de redactie van de Vox het toch wel eens zou zijn met het idee 

‘dat het hoog tijd wordt dat de kinders van het nu verdeeld vaderland zich nauwer ver-

binden om de verbasteringsgeest te bestrijden die u uit het Oosten en ons uit het Zuiden 

84	 Ibidem, 341-347. P.J.F. Vermeulen (1846-1913) studeerde natuurwetenschappen te Leiden en Heidelberg en 

promoveerde in 1871 te Leiden op het proefschrift Over de chemische constitutie der aromatische verbindingen. 

Hij werd journalist. Hij was directeur van het katholieke dagblad De Tijd en lid van de Tweede Kamer. Gedurende 

zijn studietijd – in 1869 – publiceerde hij, onder het pseudoniem P.J.F. Molae, Komen de menschen uit apen voort? 

De moderne leer der ontwikkeling van het menschdom volgens Carl Vogt en anderen, getoetst aan wetenschap en 

ervaring. In dit werk verwierp hij de evolutietheorie van Charles Darwin. H.A.M. Snelders, ‘De houding van Ne-

derlandse rooms-katholieken tegenover de natuurwetenschappen in de tweede helft van de negentiende eeuw’, 

Gewina 17 (1994) 97-111, aldaar 107. 

85	 Van Hees en De Schepper, Tussen cultuur en politiek, 24.

86	 A.M.N. Prayon van Zuylen, ‘Lezing. Taalzuiveraar’s borstwering. Afgeweerd en weggeborsteld. Een laatste 

woord tot Dr. W. de Vreese’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Let-

terkunde (Gent 1900) 589-700, aldaar 691-699.
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bedreigt’.87 Voor de Vlamingen bleef de Franse invloed een grote dreiging; voor Noord-

Nederland was – volgens de Vlamingen – de opkomst van Pruisen een macht waarmee 

terdege rekening moest worden gehouden.88 Aansluitend op het manifest volgde een op-

roep aan de studenten uit Noord- en Zuid-Nederland om kopij te sturen naar de redac-

tie van de almanak. De commissie voor de Gentse almanak stelde ook toegevoegde com-

missarissen aan. In Leiden nam Te Winkel dit commissariaat op zich. Te Utrecht, een jaar 

later, Opzoomer. Daarnaast werd in de jaren 1871 tot 1874 de almanak uitgegeven bij uit-

geverij Jacq. Hazenberg Corns.-Zn., die ook de uitgave van de Vox verzorgde. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat Te Winkel hier een rol in heeft gespeeld. Hij was ook degene die in 

Vox Studiosorum een positieve recensie van de Gentse almanak publiceerde: ‘het aan-

trekkelijke in die opleving der Vlaamsche letterkunde is de energie, die wij er in aantref-

fen’.89 Het initiatief leek een succes; er verschenen ook bijdragen van Noord-Nederlandse 

studenten in de Gentse almanak.90 

In de landelijke studentenbladen verschenen echter ook kritieken op het werk en de 

ideeën van de Vlaamse studenten. De Utrechtse student L.C. Schuller tot Peursum teken-

de in Vox Studiosorum protest aan tegen een bijdrage in de Gentse almanak: de novel-

le ‘Wilhelmina’ van A. Terlaenen (pseudoniem voor Prayon van Zuylen). In deze novelle 

werd volgens Schuller tot Peursum het groenlopen aan de Utrechtse academie volstrekt 

verkeerd afgeschilderd. Terlaenen had daarbij blijk gegeven van ‘groote oppervlakkigheid 

en weinig waarheidsliefde’.91 De Utrechtse studenten vatten het stuk op als gericht tegen 

het Utrechtse studentencorps. In de Vox volgde een polemiek tussen Terlaenen en Schul-

ler tot Peursum: de eerste verdedigde zijn novelle als overeenstemmend met de werke-

lijkheid (hij was ingelicht door studievrienden te Utrecht), de tweede hoopte Terlaenen 

uiteindelijk toch te kunnen overtuigen van de onjuistheid van zijn ideeën.92 Het was dui-

delijk dat Terlaenen verrast was door de felle reactie van Utrechtse zijde. Hij had niet ver-

wacht dat de zaak ‘zóó euvel’ zou worden opgenomen, ‘daar wij Vlamingen gewoon zijn 

in ons eigen land alles onbevreesd te kritiseeren’.93 

Ook in het pas opgerichte Studenten Weekblad – dat hoopte de zo zeer gewenste aan-

eensluiting van Noord en Zuid-Nederlandse studenten ‘voor goed tot stand [zou] bren-

gen’ – ontstond er al gauw een ruzieachtige sfeer tussen de Nederlandse en Vlaamse stu-

87	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 403-404.

88	 De Frans-Duitse oorlog – van juli 1870 tot mei 1871 – leidde tot een overwinning voor de Noord-Duitse Bond 

en de Zuid-Duitse staten onder leiding van Pruisen. Tijdens het beleg van Parijs, op 18 januari 1871, boden de 

Duitse vorsten de Pruisische koning Wilhelm I de keizerstitel aan. In Versailles werd de koning gekroond tot kei-

zer van het Duitse Keizerrijk. Frits Boterman, Moderne geschiedenis van Duitsland. 1800-1990 (Amsterdam Ant-

werpen 1996) 119-122.

89	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 391-399.

90	 In 1870 verschenen in ieder geval vijf bijdragen van Noord-Nederlandse studenten. De jaren daarop – tot 

1873 – in ieder geval negen stukken. De stukken waren vooral bijdragen uit de vriendenkring van Prayon van Zuy-

len en enkele andere Vlaamsgezinde Noord-Nederlandse studenten.

91	  Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 384-390.

92	 Ibidem, 423-435, 435-438, 467-473.

93	 Ibidem, 435.
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denten.94 In één van de eerste nummers bepleitte een Luiks student (ook te Luik was een 

agent aangesteld) een ‘federatief verband der Nederlanden voor alles wat krijgsmacht en 

diplomatie aangaat’.95 De positie van zowel België als Nederland had hij in de Frans-Duit-

se oorlog als zeer zwak ervaren. Iets wat volgens hem het gevolg was van de verbrok-

keling van Nederland. Het was duidelijk dat de Vlaamse studenten zich richtten op een 

eenwording met Nederland die meer omvatte dan de Nederlandse taal. Een Leidse stu-

dent tekende protest aan in het Studenten Weekblad; hij zag deze federatieve eenwording 

niet echt zitten.96 Ook Terlaenen bemoeide zich met de discussie door een artikel te pu-

bliceren met de veelzeggende titel: ‘daar en hier is Nederland’.97 Onder het pseudoniem 

‘Anonymus B.’ benadrukte de Leidse student H.W. Bulkley vervolgens dat België haar af-

scheiding van Nederland toch echt aan zichzelf te danken had.98 Opzoomer – redacteur 

van het Studenten Weekblad – probeerde een genuanceerder standpunt in te nemen. Hij 

benaderde in een artikel de scheuring tussen Nederland en België vanuit een historisch 

perspectief. Volgens hem kon de verantwoordelijkheid voor de scheuring niet alleen bij 

België worden gelegd. Een politieke hereniging was misschien onmogelijk, ‘maar volko-

men verbroedering zeker niet’.99 In de polemiek die ontstond, hield Bulkley echter voet bij 

stuk, hij bleef tegen een hereniging van Noord en Zuid.100 

Het groepje studenten – met name Te Winkel, Opzoomer en Prayon van Zuylen – ge-

bruikten de landelijke studentenorganen om hun eigen ideeën te publiceren en daarover 

te discussiëren. Te Winkel publiceerde een drieluik over Elzas-Lotharingen (deze gebie-

den waren tijdens de Frans-Duitse oorlog in 1871 door Duitsland geannexeerd). Naar aan-

leiding waarvan zich een discussie ontspon tussen Prayon van Zuylen en Te Winkel over 

nationalisme. Prayon verdedigde het axioma ‘de taal is gansch het volk’ (en in ieder ge-

val het Duitssprekend Elzas was dus terecht geannexeerd), maar Te Winkel stelde dat in 

een volgend artikel ter discussie. Aan de hand van Herinneringen van Pruisens geschiede-

nis van A. Pierson – op dat moment hoogleraar te Heidelberg – wilde hij aantonen dat de 

eenheid van Duitsland op gewelddadige wijze tot stand was gebracht en dus verwerpelijk 

was. Voor Te Winkel was het samengaan van verschillende ‘volksstammen’ alleen moge-

lijk op grond van sympathie.101 Terlaenen zette zijn eigen gedachten nogmaals uiteen en 

sprak aan het einde van zijn antwoord aan Te Winkel de wens uit dat hij nu de valse idee-

en ‘welke schrijvers gelijk Dr. Pierson onder uwe landgenoten verspreiden’ zou hebben 

94	  Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 1, maandag 13 maart 1871.

95	  Ibidem, nr. 3, maandag 27 maart 1871.

96	  Ibidem, nr. 4, maandag 3 april 1871.

97	  Ibidem, nr. 6, maandag 17 april 1871.

98	  H.W. (Henry) Bulkley (1852-1876) studeerde rechten in Leiden. Na zijn studie werd hij kandidaat notaris te 

Oirschot. Op een avond in oktober 1876 liep hij – terugkomend van een bezoek – in Oirschot het water in en ver-

dronk. Na zijn dood werden twee eerder in de Leidse studentenalmanak gepubliceerde bijdragen uitgegeven: Iets 

over Longfellow’s Golden Legend en De Naamlozen (Den Haag 1876).

99	  Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 9, maandag 8 mei 1871.

100	 Ibidem, nr. 13, maandag 5 juni 1871.

101	  Ibidem, nr. 26, maandag 4 december 1871, nr. 27, maandag 11 december 1871. 
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ondervangen.102 De discussie tussen beide studenten was vriendelijk verlopen, maar de 

opmerking van Terlaenen over Pierson werd gezien als een ‘onbekookte aanval tegen on-

zen landgenoot’ en ontlokte boze reacties. Ene Civis Academicus adviseerde Prayon eerst 

het boek van Pierson maar eens te lezen of anders een dik boek te schrijven:

om den doctor te wederleggen. In dat boek hopen wij dan te vinden niet dat marktge-

schreeuw, dat in den laatsten bij ons van uit Gent voornamelijk over nationaliteitsbegrip-

pen heeft tegen geklonken, en ons op ’t idee heeft gebracht dat daar een zekere manie de 

hoofden van Terlaenen en Prayon (in de Vox) bevangen houdt; wij hopen er dan in te vin-

den een betoog in harmonie met de waardigheid van den tegenstander, en met het ge-

wicht en de moeijelijkheid van het onderwerp.103

Een dergelijke reactie verraadde de tegenstand die het nationalistisch streven van de 

Vlaamse studenten opriep. Met name Prayon van Zuylen moest het ontgelden. Behalve 

de kritiek in de studentenbladen verschenen er varia over zijn persoon in de Leidse stu-

dentenalmanak voor 1872.104 Zijn kritiek op deze ‘persoonlijkheden’ ontlokte nog meer 

commentaar. Bulkley – die ervan werd beschuldigd de varia te hebben geschreven – trok 

zich niets van de kritiek aan. Integendeel, hij deed er nog een schepje bovenop. Hij ty-

peerde Prayon als ‘die komische persoonlijkheid in Gent, die zich verbeeldt een Neder-

lander te zijn omdat hij in België geboren is, en een groot schrijver omdat hij een nom de 

plume aangenomen heeft’.105 

De Gentse student H. Baelden herinnerde in het Studenten Weekblad de lezers aan 

de oorspronkelijke opzet van het blad dat een vrije tribune wilde zijn voor alle Neder-

landse studenten, zowel Belgen als Hollanders.106 Voor hem was de houding van de Ci-

vis Academicus en zijn kliek, die Terlaenen kennelijk wilden beschouwen als ‘outlaw, als 

een vogelvrijen kerel, tegen wien een deugdzaam Hollander zich alles mag veroorloven, 

mits hij voorzichtigheidshalve het incognito bewaart’, onbegrijpelijk. In zijn beleving was 

het bij zekere Hollandse studenten ‘een parti pris […] hunne Vlaamsche “broeders” bij 

voortduring uit te schelden’ wanneer zij in het Studenten Weekblad het woord durfden te 

nemen.107 Het was duidelijk dat het streven naar aansluiting tussen de Noord- en Zuid-

102	 Ibidem, nr. 30, maandag 2 januari 1872.

103	 Ibidem, nr. 31.

104	 Ook de almanakplaat in de Leidse almanak voor 1872 hekelde de Vlaamse studenten. Op die plaat waren 

België en Holland afgebeeld, die elkaar de hand toesteken ‘terwijl de eerste de degen trekt, en de andere hare 

gewapende zuster met eene geeselroede bedreigt’. Het opschrift bij de plaat luidde: ‘de meest oprechte broeder-

band verbond Noord- en Zuid-Nederland’.

105	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 33, maandag 22 januari 1872. 

106	 H.D. (Hendrik) Baelden (1851-1901) studeerde burgerbouwkunde aan de Hoogeschool te Gent. Na zijn studie 

ging hij werken bij de staatsspoorwegen in Antwerpen. Hij publiceerde als student gedichten in de studentenal-

manakken van ’t Zal wel Gaan. Later publiceerde hij ook nog enkele drama’s. Nederlandse Poëzie Encyclopedie. 

http://www.nederlandsepoezie.org/dichters/b/baelden.html.

107	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 34, maandag 29 januari 1872. Enkele nummers later insinueerde de 

Gentse student A. van de Goorberg dat Bulkley afgunstig was op Terlaenen vanwege zijn literair talent en dat hij 

‘kost wat kost lid der Leidsche redactie wil worden, en met het oog op dit verheven doel niet aarzelt eene jam-

merlijke rol te spelen’. nr. 36, maandag 12 februari 1872.
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Nederlandse studenten – behalve bij de groep vrienden rond Prayon van Zuylen – geen in-

gang vond in Noord-Nederland. Ook in de navolgende jaren bleef de houding van de natio-

nale studentenbladen tegenover de Vlamingen afwijzend. De Leidse redacteur en latere 

hoogleraar W. van der Vlugt benadrukte in 1874 dat de Vlamingen realistische eisen zou-

den moeten stellen.108 Anders zou de Vlaamse beweging zich nooit los kunnen maken uit

taalkundige congressen en taalminnende genootschappen. Kinderachtig geknutsel op 

papier zou allicht de Noord-Nederlanders in hun waan versterken, dat die gansche ‘bewe-

ging’ toch eigenlijk niets anders is dan een groote turksche trom, met geen ander doel voor 

den dag gehaald, dan om er leven op te maken. En dat zou jammer zijn van de goede zaak.109 

In de jaren tachtig van de negentiende eeuw veranderde de houding van de nationale 

studentenbladen tegenover de Vlaamse studenten. De grote uitingen van nationalisme 

rond 1880, ten tijde van de onafhankelijkheidsstrijd van de Zuid-Afrikaanse Republiek (de 

Transvaal), leidden ook in de studentenmaatschappij tot een toenemende belangstelling 

voor de Nederlandse stamverwanten.110 Zowel voor de Boeren, maar ook voor de Vlamin-

gen. Het in 1875 opgerichte Vox Studiosorum/Studenten Weekblad stelde (nog) geen cor-

respondenten aan in België; de universiteiten aldaar vielen binnen de rubriek ‘buiten-

land’. Maar de Vox en Minerva boden wel plaats aan artikelen van de Vlaamse studenten. 

Van een afwijzende houding was bovendien geen sprake meer. 

In de Minerva van woensdag 28 september 1881 verscheen een gedicht voor de Vlaam-

se schrijver en actief strijder voor de Vlaamse beweging, H. Consience. Ter ere van zijn 

zestigste verjaardag was een feest georganiseerd en het Noord-Nederlands comité had 

ook de redactie van Minerva verzocht een gedicht in te sturen voor het aan te bieden 

feestalbum. De redactie had het volgende ingezonden:

Minerva’s zonen kan geen staat of landaard scheiden,

Vereend door taal en geest;

Noord- en Zuid-Nederland, uw Leuven en ons Leiden

Gedenken thans uw feest!

Gij zijt Minerva’s vriend! Zij siert met lauwerblaren

U, Vlaandrens ed’len zoon!

Heel Neerland hoort gij toe – o! blijf nog tal van jaren

Een parel in zijn kroon!111

De redactie sprak de hoop uit dat ze niet in strijd met de geest van haar abonnees had 

gehandeld door deze dichtregels in te zenden voor deze ‘zoo algemeen gevierden vader-

landschen schrijver’.112

108	 Zie over W. (Willem) van der Vlugt (1853-1928) hoofdstuk 13, noot 38. 

109	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 429-458.

110	  Zie ook: Noordhof, ‘Betrokken, maar neutraal’, 11-12. 

111	  Minerva 6 (1881-1882) nr. 20, woensdag 28 september 1881.

112	  Ibidem. 
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Hoewel de belangstelling voor de Vlaamse beweging toenam, bleef het politieke acti-

visme van de Vlaamse studenten de Nederlandse studenten tegenstaan. De Leidse redac-

teur van Minerva en latere rijksarchivaris R. Fruin keurde in een discussie over de Gentse 

almanak de houding van de Belgische studenten af. Het was niet goed dat jonge mensen, 

‘die lichter dan andere de bezadigdheid uit het oog verliezen’, zich mengden in een strijd 

tussen liberalen en katholieken. Ook in de Nederlandse studentenbladen kwam heel wat 

polemiek voor, maar ‘er wordt altijd gestreden tusschen studenten of althans over onder-

werpen aan de academiewereld ontleend’. Natuurlijk hadden studenten ook hun ideeën 

over staatkundige zaken, maar die deelden zij niet zonder meer met de buitenwereld, ‘bo-

venal zijn wij bevreesd, dat de toon van ons schrijven in zulk een geval niet dien eerbied 

voor het gevoelen van andersdenkenden zou ademen, dien wij weten, dat passend is’. 

Die wetenschap hadden de Nederlandse studenten vooral te danken aan hun Zuidelijke 

broeders, die dienden als afschrikwekkend voorbeeld.113 

Hoewel de Nederlandse studenten zich niet konden verenigen met het politiek activis-

me van de Vlaamse studenten, vroegen de redacties van de nationale bladen wel nadruk-

kelijk aandacht voor de Vlaamse studenten. Toen de vereniging ’t Zal wel gaan in de Vox 

een klacht uitte over het in 1882 te Gent gehouden studentenfeest waarbij de Vlamingen, 

die graag alle stukken betreffende het feest ook in het Nederlands hadden willen uitgeven 

aan het kortste eind hadden getrokken, stelde de redactie van de Vox dit stuk haar lezers 

nadrukkelijk onder ogen. Er was immers geen studentenmaatschappij:

buiten ons vaderland die meer onze opmerking waard is dan de Vlaamsche. Daar wordt 

een strijd gestreden die bij ons niet denkbaar is, een deel der studenten wil haar eigen 

taal de plaats zien innemen die haar toekomt, en die een ander gedeelte der studenten-

wereld haar betwist, en de taal waarover den strijd gaat is ook die, welke wij spreken, en 

daarom juist onze attentie overwaard.114

De groeiende belangstelling voor de Vlaamse beweging bleek ook uit de verslagen in de 

Vox en Minerva van de door de studentengenootschappen georganiseerde lezingen. De 

letterkundige J. ten Brink – die in 1884 werd benoemd tot hoogleraar Nederlandse letter-

kunde aan de Leidse universiteit – sprak in de jaren tachtig geregeld over de Vlaamse be-

weging en de winst daarvan voor de Nederlandse letterkunde.115 Ook sprekers uit België 

reisden af naar Nederland om daar te spreken over de Vlaamse zaak. Uiteindelijk wer-

den in Leiden en Groningen afdelingen van het Willemsfonds opgericht. Huldeblijken 

113	  Ibidem. R. (Robert) Fruin (1857-1935) studeerde vanaf 1877 rechten te Leiden en promoveerde in 1886 op het 

proefschrift Overzicht der staatsgeschiedenis van het landschap Westerwolde tot op zijne vereeniging met de XVII 

Nederlanden. Hij werd archivaris bij het rijksarchief te Utrecht, rijksarchivaris te Zeeland en in 1912 algemeen 

rijksarchivaris te Den Haag. Hij was korte tijd van 1910 tot 1912 hoogleraar Encyclopedie en oud-vaderlands recht 

aan de universiteit van Amsterdam. F.C.J. Ketelaar, ‘Fruin [Th. Azn], Robert (1857-1935)’, in: Biografisch Woorden-

boek van Nederland 2 (Den Haag 1985).

114	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 9 (1883) nr. 2, donderdag 25 januari 1883.

115	  Minerva 6 (1881-1882) nr. 29, woensdag 30 november 1881; Minerva 10 (1885-1886) nr. 1, donderdag 12 februari 

1885.
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aan ‘grote vaderlanders’ vereenigden de Nederlandse studenten en schiepen een nieuw 

saamhorigheidsbesef.116 De belangstelling voor de Vlaamse studenten in de Nederland-

se studentenwereld leidde uiteindelijk tot een grote betrokkenheid van de nationale stu-

dentenbladen organen bij de zogenaamde Groot-Nederlandse Gedachte. 

7.4	 Het Athenaeum te Amsterdam 

Ook aan de studenten te Amsterdam – waar het Gemeentelijk Athenaeum was gevestigd – 

was het verzoek gericht nieuws in de Vox te publiceren.117 Aanvankelijk volgden enkele 

verslagen, maar vervolgens bleef het stil. Het leek erop dat het Athenaeum te Amsterdam 

een teruggetrokken rol zou gaan spelen in Vox Studiosorum. In de eerste jaargangen was 

nieuws uit Amsterdam geschreven door Leidse studenten. Zelfs het verslag van een spe-

cifiek Amsterdams feest, de viering van het 25-jarig bestaan van de sociëteit Nos Iungit 

Amicitia van het Amsterdamse studentencorps, werd niet door de Amsterdamse studen-

ten zelf geschreven, maar door een Leidse student.118 Kennelijk had dit in de Amsterdam-

se studentenmaatschappij enige bevreemding gewekt. In één van de volgende nummers 

verscheen een verslag van de viering van het 235-jarig bestaan van het Athenaeum Illus-

tre waarin de Amsterdamse auteur verklaarde dat het vorige, Leidse verslag niet alleen bij 

hem, maar ook bij anderen de vraag had doen rijzen ‘waarom dit verslag niet door één 

onzer gegeven was, en waarom wij dit overlieten aan één der gasten’, die hij intussen har-

telijk wilde bedanken voor zijn getrouwe weergave van het feest.119 Kennelijk had de gang 

van zaken in de Vox de Amsterdamse studenten tot het besluit gebracht dat Amsterdamse 

zaken ook door hen zelf besproken zouden moeten worden. 

Kopij uit Amsterdam bleef ook de daaropvolgende jaren bescheiden, maar niettemin 

volgden toch academische verslagen, artikelen over de Amsterdamse studentenalmanak 

(recensie) of een In memoriam bij het overlijden van een hoogleraar of student. De Am-

sterdamse kopij bevatte niet alleen nieuws van het Athenaeum Illustre, maar eveneens 

van de verschillende seminaries te Amsterdam. Vanaf de vijfde jaargang (1869-1870) werd 

voor de Vox naast Groningen, Gent en Delft ook te Amsterdam een correspondent aan-

gesteld. Zo kreeg ook Amsterdam een vaste plaats in de ‘Veertiendaagsche kroniek’ in de 

Vox. En na 1871 eveneens in de rubriek ‘Berichten’ in het Studenten Weekblad, dat ook een 

agent te Amsterdam had aangesteld. 

Wat in deze jaren vooral naar voren kwam in de (vaak korte) verslaggeving uit Amster-

dam was onzekerheid over wat wel en niet gepubliceerd moest worden in de landelijke 

studentenorganen. Dit had alles te maken met de status van het Athenaeum. Aan de ene 

kant leefde te Amsterdam de hoop dat het Atheneum in de toekomst zou worden uitge-

116	  Zie ook: Bossenbroek, Holland op zijn breedst, 11.

117	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 15.

118	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 84-87.

119	  Ibidem. 
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breid tot een universiteit. Uitgesproken wensen in die richting werden in de academische 

berichten uitvoerig geciteerd.120 Aan de andere kant werd er ook gevreesd voor het voort-

bestaan van het Athenaeum. Ieder afscheid van een hoogleraar door een benoeming aan 

één van de zusteracademiën werd met lede ogen aangezien. Of zoals de verslaggever het 

in september 1872 bij het vertrek van hoogleraar J.P.N. Land naar Leiden formuleerde: ‘het 

feit, dat we wederom één onzer beste professoren aan de Leidsche hoogeschool moeten 

afstaan, is niet geschikt om ons met vreugde en gerustheid de toekomst van het Athenae-

um te doen afwachten’.121 De Amsterdamse studenten betreurden de gemeentelijke be-

sluitvorming rond het Atheneaeum; het onderwijs was volgens hen te duur en de trakte-

menten te laag. Dat maakte de keuze voor één van de zusteracademiën wel zeer voor de 

hand liggend. Tegelijkertijd waarschuwde de Amsterdamse student W. Lulofs voor te veel 

negatieve berichtgeving: 

want, indien de Amsterdamsche student in Vox of Weekblad vrij over den aanstaanden 

val van ons Athenaeum begint te schrijven, kan het dan niet gemakkelijk gebeuren, dat 

er langzamerhand een idee fixe begint te ontstaan dat ons Athenaeum vallen moet?122 

Verslaggeving van slechte besluitvorming en ruzies in het Amsterdamse studentencorps 

kon volgens sommigen daarom beter worden vermeden. Een artikel van een Amsterdam-

se student in het Studenten Weekblad over partijvorming in het Amsterdamse studenten-

corps werd dadelijk weerlegd door de Amsterdamse correspondent D.C.M. Dreux, die ‘de 

lezers van dit Weekblad niet in den waan [wilde] laten dat F. gelijk had in zijne opinie over 

het asc’.123 De Amsterdamse studentenmaatschappij had dientengevolge deze jaren wel-

iswaar een eigen, maar bescheiden plaats in de landelijke studentenorganen.

Na de samensmelting van de Vox en het Studenten Weekblad in 1875 tot de nieuwe 

Vox behield Amsterdam een eigen correspondent. En ook de Amsterdamse abonnees van 

het in 1876 opgerichte weekblad Minerva kozen een eigen redacteur. In beide gevallen 

werden zelfs twee correspondenten, respectievelijk redacteuren aangesteld. Eén voor het 

Amsterdamse studentencorps en één voor het militaire studentencorps Mavors Medica-

tor.124 In de rubriek ‘berichten’ werden de verslagen van deze beide verenigingen ook af-

120	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 33; Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 318-325. 

121	  Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 58-59. J.P.N. Land (1834-1897) was van 1864 tot 1872 hoogleraar aan het Athe-

naeum te Amsterdam en van 1872 tot 1895 hoogleraar Geschiedenis der wijsbegeerte, logica, metafysica en ziel-

kunde aan de universiteit te Leiden.

122	 Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 208-210. W. (Warner) Lulofs (1853-1935) werd geboren in Amsterdam. Hij werd 

na zijn studie kantonrechter te Vianen. 

123	 Studenten Weekblad 3 (1873-1874) nr. 24, nr. 26. D.C.M. Dreux (…-1875) studeerde aan het Doopsgezind Se-

minarie te Amsterdam. Hij stierf jong. Enige maanden voor zijn sterven, hield hij op de begrafenis van de oud-

hoogleraar van het Doopsgezind Seminarie, S. Muller, namens de studenten van het seminarie een toespraak. C. 

Sepp, ‘Levensschets van Dr. Samuel Muller’, in: Jaarboek van de Nederlandse Maatschappij der Letterkunde, 1876 

(Leiden 1876) 35-91, aldaar 91.

124	 Het Mavors Medicator was het corps van de studenten van de Rijkskweekschool voor Militaire Geneeskun-

digen die in 1868 van Utrecht naar Amsterdam was verplaatst. De opleiding werd in 1880 opgeheven. Knegtmans, 

Professoren van de stad, 216, 261.
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zonderlijk opgenomen (na de verslagen uit Leiden, Utrecht en Groningen). De Amster-

damse studentenmaatschappij was dus breed vertegenwoordigd in de nieuwe Vox en 

Minerva. 

In de kolommen van de nieuwe Vox en de Minerva werd na 1876 ook volop geschreven 

over de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs. Ook de Amsterdamse studenten – trots op 

hun pas verworven universiteit – schreven ijverig mee. Ze discussieerden in de studen-

tenweekbladen met elkaar over de voor- en nadelen van een gemeentelijke universiteit, 

over de besluitvorming van de gemeenteraad ten aanzien van de universiteit, over ge-

wone en buitengewone hoogleraren en over het al dan niet te grote aantal universiteiten 

dat het land nu telde.125 Als dat laatste inderdaad het geval was, hoefde dat overigens he-

lemaal niet te betekenen dat de Amsterdamse universiteit zou moeten worden opgehe-

ven. Integendeel, voor de Amsterdamse student J.H. Gunning, zoon van de Amsterdamse 

hoogleraar Gunning, was het duidelijk dat Amsterdam een rijksuniversiteit zou moeten 

krijgen. Amsterdam moest zich trachten te verheffen boven Utrecht en Groningen, wat 

misschien wel lastig, maar zeker niet onmogelijk was: 

Het moet aldus zijn levensvatbaarheid toonen, waaraan op ’t oogenblik niet vele zaak-

kundigen gelooven, en aldus de Kamer dwingen om te doen, wat zij reeds in 1876 had 

moeten doen, toen zij, met schandelijke verwaarlozing van ’s lands ware belangen, aan 

de locale eischen van Utrecht en Groningen, de ware behoeften van ’t Hoger Onderwijs 

opgeofferd heeft.126

De Amsterdamse studenten gaven in deze artikelen duidelijk blijk van een zelfbewust-

heid die ook hun medestudenten in den lande niet zal zijn ontgaan. 

Met name Leiden stoorde zich aan het plotselinge, enigszins hoogdravende optreden 

van de Amsterdamse studenten die zich kennelijk heel wat voelden nu de hoofdstad een 

universiteit had gekregen. De Leidse studenten zetten zich hier tegen af. Ze wensten op 

te komen tegen de minachtende toon die een Amsterdamse student over Leiden zou heb-

ben aangeslagen; ze hekelden de manier waarop in Amsterdam werd omgesprongen met 

het (te kwistig) verlenen van graden en ze verwierpen de ‘vrij dwaze ophemeling’ die de 

Amsterdamse universiteit in de landelijke pers ten deel viel.127 Op een vergadering van het 

Leidse studentencorps werd zelfs een motie aangenomen over de meer voordelige posi-

tie waarin de Amsterdamse universiteit verkeerde ten opzichte van de drie rijksuniversi-

teiten. De motie werd in Minerva uitgebreid toegelicht door de Leidse student Fruin, die 

betoogde dat de Amsterdamse gemeenteraad hoogleraren een hoger traktement kon bie-

den en studenten lagere collegegelden kon vragen (wat al het geval was).128 Kennelijk be-

stond er te Leiden toch enige vrees voor concurrentie van de pas opgerichte universiteit. 

125	 Minerva 2 (1877-1878) nr. 26, donderdag 8 november 1877, nr. 28, donderdag 22 november 1877.

126	 Minerva 3 (1878-1879) nr. 23, woensdag 9 oktober 1878.

127	 Ibidem, nr. 9, woensdag 10 april 1878, nr. 33, woensdag 18 december 1878; Minerva 4 (1879-1880) nr. 4, woens-

dag 5 maart 1879.

128	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 25, woensdag 25 oktober 1882.
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Inderdaad groeide in de navolgende jaren het aantal studenten aan de Amsterdamse 

universiteit, in tegenstelling tot die van de universiteiten in Leiden en Utrecht. Toen in 

1885 Tweede Kamerlid H.J.A.M. Schaepman opnieuw de opheffing van één van de uni-

versiteiten aan de orde stelde, bracht dat de Utrechtse student C.J. Francken ertoe een 

statistiek op te maken van het aantal studenten aan de verschillende universiteiten; ‘wat 

anders (in plaats van zich in vage bespiegelingen te verdiepen) zou nu beter geschikt zijn 

om een blik te slaan in den toestand der Universiteiten en om deze onderling te vergelij-

ken?’. Hij gaf in een artikel in Minerva verschillende tabellen met overzichten van studen-

tenaantallen van 1881 tot 1885 te Leiden, Utrecht, Groningen en Delft.129 Maar Amsterdam 

liet hij geheel buiten beschouwing omdat hij daarvan zogezegd geen adequate gegevens 

tot zijn beschikking had.130 Er volgden verschillende reacties op het artikel. Ook uit Am-

sterdam. Student F.J.A.M. Wierdels131 was vooral zeer verbaasd over het achterwege laten 

van de studentenaantallen aan de Amsterdamse universiteit: 

toch is het niet uitsluitend voor Amsterdamsche studenten maar ook wel degelijk voor 

vele anderen van genoegzaam belang, den Muzentempel, die uit ons eeuwenoud Athe-

naeum Illustre geboren is, niet over het hoofd te zien; en te minder had de heer C.J. 

Francken zich aan deze drang mogen onttrekken, waar hij met helaselijke smert moet 

constateeren dat het totaal der studenten sinds 1882 voortdurend gedaald is, terwijl juist 

in haar bestaan en bloei die vierde Universiteit met blijmoedige vreugde de schuld hier-

van op zich neemt.132 

De vermindering van het aantal Nederlandse studenten, die Francken had geconsta-

teerd, was in werkelijkheid een vermindering van het aantal studenten aan de rijksuni-

versiteiten.133 Was misschien de bloei van Amsterdam – als Wierdels een boze veronder-

129	 In 1885 studeerden in Leiden 656 studenten, in Utrecht 489, in Groningen 377 en in Delft 325. Francken gaf 

daarnaast een overzicht voor de jaren 1881 tot 1885 van de aantallen studenten per faculteit per universiteit. En 

ten slotte een overzicht van het percentage corpsleden. In 1885 was in Leiden 71 procent lid van het corps, in 

Utrecht 59 procent, in Groningen 67 procent en in Delft 71 procent. 

130	 Minerva 10 (1885-1886) nr. 6, donderdag 19 maart 1885. C.J. (Cornelis) Wijnandts Francken (1863-1944) stu-

deerde geneeskunde in Utrecht. Hij promoveerde in 1890 met lof op De Sclereïden, een botanisch onderwerp. 

Francken was gedurende zijn studententijd lid van meerdere disputen waar hij voordrachten hield van wijsge-

rige en maatschappelijke aard. Na zijn promotie studeerde hij verder in de wijsbegeerte, psychologie en ethiek. 

Hij studeerde in het buitenland, maakte veel buitenlandse reizen, was een actief bergbeklimmer en publiceerde 

op allerlei gebied. De erkenning en roem bleven – tot zijn grote teleursteling – echter uit. A. Lammers, ‘Francken, 

Cornelis Johannes (1863-1944)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.

nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn4/francke.

131	  F.J.A.M. Wierdels (1860-1935) studeerde klassieke talen te Amsterdam. Hij was van 1897 tot 1931 directeur van 

het rooms-katholieke dagblad De Tijd. Hij kwam in 1919 in de Amsterdamse gemeenteraad en was van 1919 tot 

1925 wethouder van arbeidszaken in de Amsterdamse gemeenteraad; hij nam deze portefeuille over van de be-

kende Amsterdamse wethouder Wibaut. 

132	 Minerva 10 (1885-1886) nr. 8, donderdag 23 april 1885. 

133	 Wierdels nam de gegevens van Francken van de drie rijksuniversiteiten over en voegde Amsterdam toe. In 

1885 had Amsterdam 685 studenten. Hij gaf eveneens een overzicht van de aantallen studenten aan de verschil-

lende faculteiten van de universiteit te Amsterdam van 1881 tot 1885. Het vaststellen van het percentage corpsle-

den vond hij lastiger omdat een belangrijk aandeel van de studenten oud-leden waren van de studentenvereni-
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stelling durfde te wagen – de reden geweest dat Amsterdam buiten de statistieken was 

gelaten? Het was hoe dan ook ten onrechte dat Amsterdam buiten beschouwing was ge-

laten. De Amsterdamse studenten gunden iedere universiteit een bloeiende toekomst. Ze 

zouden zich daar, zo nodig, ook best sterk voor willen maken, maar, zo besloot Wierdels 

zijn betoog: 

te gelijke eischen wij, dat, waar van de Hoogescholen in Nederland sprake is, Amsterdam 

mede in de eerste plaats wordt genoemd, dat men zich dan niet met een verontschuldi-

ging, die geen steek houdt, tracht af te maken van de vermelding eener Universiteit, die 

– wel sedert kort, maar toch – de Universiteit wordt van Nederland.134 

De discussie die vervolgens ontstond, werd uiteindelijk meer op de man gespeeld dan 

op de inhoud. De Leidse redacteur Humme verweet Wierdels een ongepaste manier van 

debatteren die hij wel eens eerder gezien meende te hebben, ‘maar dan in zeker paar be-

ruchte bladen, wier naam men in fatsoenlijk gezelschap niet noemt’.135 Ten slotte sloot de 

Leidse hoofdredactie de discussie. 

Het zal wel niet toevallig zijn geweest dat juist Wierdels enige jaren later deel uitmaakte 

van het groepje Amsterdamse studenten dat een eigen studentenblad oprichtte: Propria 

Cures. De oprichters waren zich er van bewust dat het blad ‘een bijzondere plaats [zou] 

innemen in de Nederlandsche Studenten Pers’. Niet eigenaardiger echter dan de positie 

van de universiteit van de hoofdstad, ‘en niet eigenaardiger ook dan het Studenten-leven 

in de eenige Universiteitstad van Nederland, die haar inwoners bij honderdduizenden 

telt’. Wat voor de Amsterdamse studenten van groot belang was, zou ook in een orgaan 

op de eerste plaats moeten komen en met minder wilden ze zich niet tevreden stellen: 

wij achten het onnoodig tevreden te wezen als, wat, ons bizonder ter harte gaat, door 

hen, die zeer zeker onze vrienden zijn maar toch staan buiten ons, met trouwens natuur-

lijke onverschilligheid in hun blad wordt geduld op een plaats, welke inferieur is.136 

Deze formulering was treffend voor de ontevredenheid die in Amsterdam was gegroeid 

over de huns inziens inferieure plaats die ze kregen toebedeeld in de landelijke studen-

tenorganen. En die er zeker toe zal hebben bijgedragen dat de Amsterdamse studenten 

besloten tot de oprichting van een eigen (lokaal) studentenorgaan.

ging Mavors Medicator (in 1880 opgeheven) en deze studenten konden niet zonder meer tot de niet-corpsleden 

worden gerekend. Hij schatte dat er 375 niet-corpsleden waren in Amsterdam, waaronder 270 medici. Wierdels 

deed – evenals Francken – ook enkele gevolgtrekkingen. Namelijk ‘dat Leiden steeds verminderde in aantal stu-

denten; dat Utrecht belangrijk dalende was; dat Groningen voortdurend rijst; dat Amsterdam voortdurend toe-

neemt, en ook, eerst in kort, de grootste Universiteit is geworden’. 

134	 Minerva 10 (1885-1886) nr. 8, donderdag 23 april 1885.

135	 Ibidem, nr. 9, donderdag 30 april 1885.

136	 Propria Cures 1 (1890-1891) nr. 1, 21 januari 1890.
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7.5	 Saamhorigheid en eigenheid

Het landelijke studentenblad vergrootte de saamhorigheid onder de Nederlandse stu-

denten en ze versterkte de band tussen de verschillende studentenverenigingen. Een lan-

delijk studentenorgaan bood de Nederlandse studentengemeenschap de mogelijkheid 

op te komen voor haar eigen belangen in de wetenschap en het hoger onderwijs. De nieu-

we nationale wetgeving voor het middelbaar onderwijs (1863) en de verwachte nieuwe 

wet voor het hoger onderwijs versterkten alleen maar het gevoel dat een eigen orgaan 

ook noodzakelijk was om die gemeenschappelijke belangen te kunnen verdedigen. Tege-

lijkertijd leidden de debatten en discussies in de landelijke bladen over het hoger onder-

wijs, de universiteit en het doel van de studie tot veranderende noties over wie eigenlijk 

student was. De Delftenaren (naar aanleiding van de Wet op het Middelbaar Onderwijs) 

werden in 1864 buiten de gemeenschap van studenten gesloten. Het debat over de ‘Delft-

se kwestie’ leidde al gauw tot nieuwe inzichten en hernieuwde contacten. De Delftenaren 

waren net zo goed student. Daarbij waren de leeftijd van de studenten, de vrijheid van 

studie en de (corporale) invulling van het studentenleven aan de Polytechnische School 

van veel meer gewicht dan de officiële wettelijke kaders. Omgekeerd bleef de afstand tus-

sen de Nederlandse en Vlaamse studenten bestaan. Weliswaar waren de Vlaamse stu-

denten wettelijk gezien student, maar hun politieke betrokkenheid en niet-studentiko-

ze invulling van het studentenleven wekte bevreemding en afkeuring bij de Nederlandse 

studenten. Zij vonden (tot de belangstelling voor de Groot Nederlandse Gedachte aan 

het einde van de negentiende eeuw ontstond) geen aansluiting bij de Nederlandse stu-

dentengemeenschap. De Groningse en Amsterdamse studenten op hun beurt wel. Dit 

alles laat zien dat de studenten in Delft, Gent, Groningen en Amsterdam weliswaar in-

stemden, met de initiatieven van de Leidse en Utrechtse studenten, landelijke studen-

tenorganen (die de landelijke studentenmaatschappij vertegenwoordigden) op te rich-

ten, maar dat zij wel een eigen, gelijkwaardige plaats in de landelijke studentenbladen 

opeisten. De landelijke studentenbladen vergrootten met andere woorden enerzijds het 

gevoel van saamhorigheid in de Nederlandse studentenmaatschappij, maar anderzijds 

versterkten zij het gevoel van eigenheid. Zolang het gevoel van eigenheid samenvalt met 

een gevoel van gelijkwaardigheid vormt het geen enkele bedreiging voor de saamhorig-

heid. Maar juist de miskenning van hun eigenaardige positie in de Nederlandse studen-

tengemeenschap deed de Amsterdamse studenten besluiten een eigen blad op te richten 

(maar daarover later meer).
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8 Studentenblad versus almanak
 Vreedzame coëxistentie of concurrentie?

    De almanak waarin bijna iedereen belangstelt en bijna niemand 

schrijft, de almanak zoo dikwijls de uiting van de corpsgeest ge-

noemd, tot welke uiting de leden steeds met de meeste moeite 

worden gebracht.

   (Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 6)

De oprichting van landelijke studentenbladen in de tweede helft van de negentiende 

eeuw bracht ook een discussie op gang over die andere studentenperiodiek: de plaatselij-

ke studentenalmanak. De uitgave van de studentenalmanak was een jaarlijks terugkeren-

de, belangrijke gebeurtenis binnen de studentengemeenschap. Gewoonlijk aan het einde 

van het jaar – het liefst voor de kerstvakantie – presenteerde de almanakcommissie ‘het 

papieren kind’. De studentenalmanak lag alle corpora na aan het hart. Niet alleen was bij 

corpswet vastgesteld dat hij jaarlijks zou verschijnen, maar de almanak heette tevens de 

uiting van de corpsgeest. De almanak was in de eerste plaats een handig naslagwerk met 

allerlei nuttige informatie voor de student, maar daarnaast voerde de almanak het woord 

voor de plaatselijke studentenmaatschappij. Het jaarboekje bevatte een zo getrouw mo-

gelijke weergave van wat er leefde onder studenten. Deze gedachten, wensen en wenken 

kregen een plaats in de (college)verslagen, de literaire bijdragen en de varia in de alma-

nak. Een goed gevulde almanak getuigde van een bloeiend corpsleven. Het was voor de 

corpora van groot belang dat elke nieuwe almanak met recht een plaats kon innemen in 

de rij van overige almanakken.

In de – na de almanakken – opgerichte (landelijke) studentenbladen nam de bespre-

king van de studentenalmanak een opvallende plaats in. In de studentenbladen versche-

nen uitgebreide almanakrecensies. Daarnaast boden de bladen plaats aan discussies over 

de almanak. Deze uitgebreide recensies en debatten onderstreepten het belang dat in de 

studentengemeenschap aan de almanak werd toegekend, namelijk als de plaats waarin 

zij zich jaarlijks officieel aan de academische gemeenschap, de andere corpora en de bui-

tenwereld presenteerde. De gedachtewisseling over de almanak in de studentenbladen 

(waarvoor de almanak zelf vanwege de eenmalige jaarlijkse verschijning zich niet leende) 

leidden soms tot veranderingen en verbeteringen in de vorm en inhoud van de almanak. 

De landelijke studentenorganen vulden met andere woorden de plaatselijke studenten-

organen aan. 

Tegelijkertijd onthulden de in de bladen gevoerde debatten dat de studentenalmanak 

als representant van de studentengemeenschap ter discussie stond. Kon de almanak-
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commissie, die verantwoordelijk was voor de steeds uitgebreidere jaarverslagen, wel de 

mening van het hele corps vertegenwoordigen? En was de plaatselijke almanak wel een 

geschikte plek voor het literaire werk van studenten? Of moesten de verslagen en literaire 

bijdragen een plaats krijgen in de nationale (letterkundige) studentenorganen die van-

wege hun periodieke verschijning (die mogelijkheid bood voor repliek en dupliek) mis-

schien wel veel beter de corpsgeest en het corpsleven konden weergeven? Deze vragen, 

die steeds weer terugkeerden, toonden aan dat het landelijke studentenblad en de plaat-

selijke almanak elkaar niet alleen aanvulden, maar dat zij ook met elkaar concurreerden. 

Was met andere woorden een vreedzaam naast elkaar blijven voortbestaan van het stu-

dentenblad en de almanak wel mogelijk?

8.1	 De jaarboeken van de studentencorpora

De in de negentiende eeuw tot stand gekomen studentencorpora gingen ook zelf jaar-

boeken uitgeven, de studentenalmanakken.1 De verschijning van de almanak was ieder 

jaar weer een hele gebeurtenis. In Leiden snelden, na de plechtige tocht van de alma-

nakredactie door de straten van de academiestad, de studenten naar de uitgever Somer-

wil om een ‘jaarlijkse lettervrucht’ machtig te worden.2 Ook in Groningen maakte de al-

manakredactie voorafgaand aan de presentatie van de almanak een rondrit in een koets 

om presentexemplaren bij ereleden en (universitaire) hoogwaardigheidsbekleders rond 

te brengen. In 1882 werd tot grote spijt van de studenten daarbij geen gebruik meer ge-

maakt van ‘de traditionele gele koets, die zoo veele jaren de redacties had gereden’, maar 

die geen weerstand had kunnen bieden aan de tand des tijds.3 Met het verdwijnen van de 

gele koets, was eveneens een groot deel van het genot van de almanakavond verdwenen, 

schreef de Groningse verslaggever in Vox Studiosorum/Studenten Weekblad.4 Maar uitein-

delijk ging het natuurlijk allemaal om de almanak zelf. Ieder jaar in december wachtten 

de studenten met spanning af of de almanakredactie er in was geslaagd de studentenal-

manak wederom te vullen.5 

De studentenalmanak was in de eerste plaats een handig naslagwerk voor de student. 

Het eerste deel bevatte het zogenaamde voorwerk, het jaarverslag en de collegeversla-

gen. Het voorwerk omvatte allerlei praktische informatie over de betreffende academie-

1	 Zie hierover: Noordhof-Hoorn, ‘Het papieren kind’, 28-32.

2	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 165-177.

3	 Behalve studenten die op de almanak hadden ingetekend (en daarvoor betaalden), ontvingen ook tal van an-

dere personen en instellingen een presentexemplaar van de almanak, waaronder de hoogleraren, de pedellen, 

verschillende boekverkopers, maar ook de studentensenaten van de bevriende corpora.

4	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 3, donderdag 26 januari 1882.

5	 Het jaarverslag in een almanak – die in de regel in december verscheen (maar genoemd was naar het daarop-

volgende jaar) – liep tot enkele maanden voor het verschijnen van de almanak. Dijksterhuis, ‘De almanak’, 209. 

Het jaarverslag van bijvoorbeeld de Groningse studentenalmanak voor 1864 liep dus van oktober 1862 tot oktober 

1863. 
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stad en de universiteit, zoals orde van afvaren van trekschuiten en dorpsschepen, colle-

geroosters, lijsten van de namen van de aan de universiteit ingeschreven studenten, maar 

het bood ook een overzicht van de samenstellingen van de corpssenaat en de corpsgezel-

schappen. Het voorwerk van de almanak was ieder jaar min of meer hetzelfde. Af en toe 

laaide de discussie op over de vraag hoe praktisch het voorwerk nu werkelijk was en of het 

voorwerk ook verbeteringen behoefde. 

De Groningse student Enschedé publiceerde in februari 1867 een artikel in Vox Studio-

sorum over de Groningse almanak waarin hij ‘de tegenwoordige almanak’ als ‘niets de-

gelijks’ typeerde: ‘men neemt hem in de hand pour passer temps of om de woonplaats te 

vinden van den een of ander studiosus’. Hij wenste dat de studentenalmanak qua inhoud 

meer zou lijken op de vroegere almanak van Van Swinderen waarin nauwkeurig verslag 

werd gedaan van welke colleges werden gehouden en op welke wijze en waarin ook alle 

koninklijke en ministeriële besluiten werden opgenomen. Enschedé was er van overtuigd 

dat in dat opzicht ook in de huidige almanak veel nuttigs viel te vermelden. Belangrijke 

gegevens over de geneeskundige wetten, het reglement voor de Polytechnische School en 

bijvoorbeeld de vereisten voor het examen om ambtenaar in Oost-Indië te worden, leken 

hem allemaal zeer nuttige informatie.6 Deze gegevens zouden dan in de plaats kunnen 

komen van de breedvoerige rubriek van ‘middelen van vervoer en communicatie’, die 

6	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 283-284.

Afb. 12 De almanakredacteur staat bij het commissarishuisje om de tijden van de schuiten te achter-

halen. Dat viel nog niet mee: ‘ “mijnheer, zoodra de schuiten vertrokken zijn, zal ik u helpen, ga zoo 

lang zitten als ’t u belieft”. En de Redacteur zit op een’ matten stoel in het commissarishuisje buiten 

de Witte Poort, gedurende 20 minuten’. (Leidse) Studenten-almanak 1841 (Leiden z.j.). Universiteits-

bibliotheek Groningen.
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niet alleen veel plaats innam, maar volgens Enschedé ook nooit werd geraadpleegd als 

iemand voornemens was de stad uit te gaan. Bovendien golden de gegevens vaak alleen 

voor de tijd waarin de almanak verscheen, namelijk in de winter.7 In 1873 volgde een wij-

ziging in het voorwerk van de Groningse almanak met de opname van een collegerooster 

en een overzicht van bepalingen betreffende colleges, examina en promoties.8 Artikelen 

als die van Enschedé (ook gericht aan de almanakcommissies in de andere academieste-

den) bleven terugkeren in de landelijke studentenbladen. 

8.2	 Het jaarverslag en de collegeverslagen

De twee andere onderdelen in het eerste deel van de almanak – het jaarverslag en de 

collegeverslagen – deden in de tweede helft van de negentiende eeuw heel wat stof op-

waaien. Het jaarverslag ofwel ‘vervolg korte geschiedenis der Hoogeschool’ bevatte een 

overzicht van alle belangrijke gebeurtenissen van het afgelopen academiejaar: de rec-

toraatsoverdracht, de benoeming, het vertrek of overlijden van hoogleraren, belangrijke 

(academische) feesten, het tot stand komen van bijvoorbeeld laboratoria en ten slotte de 

wederwaardigheden van het studentencorps, de rectoraatsoverdracht, de groentijd, het 

overlijden van studenten et cetera. Aanvankelijk lag het zwaartepunt bij de fata van de 

hogeschool, maar in de tweede helft van de negentiende eeuw verschoof dat naar een uit-

voerige beschrijving van alle gebeurtenissen in de studentenwereld en het corps.9 

De collegeverslagen gaven een overzicht van het academisch onderwijs. De ‘verslagen’ 

van colleges omvatten aanvankelijk maar enkele regels in het jaarverslag. Namelijk een 

opsomming van de verschillende hoogleraren en de colleges die zij verzorgden, waarbij 

bijvoorbeeld kort werd vermeld dat tot grote vreugde van de toehoorders de betreffende 

hoogleraar een bepaald college had voortgezet of dat de ‘heropening’ van een bepaald 

dispuut door de studenten werd gewenst et cetera. Vanaf de jaren zestig van de negen-

tiende eeuw groeiden ze echter langzamerhand uit tot een uitgebreide, kritische beschrij-

ving van de verschillende colleges van een hoogleraar – gerangschikt per faculteit – waar-

bij studenten hun oordeel over het academisch onderwijs niet onder stoelen of banken 

staken. Dit leidde tot veel discussies – onder meer in de studentenbladen – over de vraag 

of de almanakredactie verantwoordelijk was voor het tot stand komen van deze versla-

gen of juist niet.

7	 Ibidem. Uiteindelijk verdween deze rubriek in 1869. Dijksterhuis, ‘De almanak’, 222. Dat was ongetwijfeld het 

gevolg van de aansluiting van Groningen op het landelijke spoorwegennet. Zie: Knippenberg en De Pater, De 

eenwording van Nederland, 56.

8	 Dijksterhuis, ‘De almanak’, 221. 

9	 In Groningen verschenen uiteindelijk twee aparte verslagen. Het eerste bevatte de tijdens de rectoraatsover-

dracht voorgelezen rede van de aftredend rector magnificus met alle fata van de hogeschool. Het tweede verslag 

bevatte een uitvoerige geschiedenis van het corps. Het jaarverslag omvatte uiteindelijk niet alleen ‘een korte ge-

schiedenis der Hoogeschool’, maar ‘een korte geschiedenis der Hoogeschool en Studentencorps’. Zie hierover: 

Dijksterhuis, ‘De almanak’, 208 e.v. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   194 19-04-16   07:31



8 studentenblad versus almanak  195

In de eerste jaargang van Vox Studiosorum verschenen enkele artikelen over de Utrecht-

se studentenalmanak voor 1864. In deze almanak waren voor het eerst uitgebreide colle-

gekritieken opgenomen, die vooral voor de theologische faculteit negatief uitvielen. De 

colleges van de hoogleraar theologie B. ter Haar werden beschreven als ‘niet interessan-

ter dan vroeger’ en ‘bijgevolg niet beter bezocht’ en ‘ontzettend verward’.10 Het viel stu-

denten niet mee om de lust tot lachen te bedwingen. Ook de hoogleraar theologie J.J. van 

Oosterzee, die in ‘half hollandsch, half duitsche woorden’ met talloze beelden en kwink-

slagen op een zodanige manier college gaf ‘dat de lachlust meer gewekt dan het verstand 

bevredigd wordt’, moest het ontgelden. Vooral de manier waarop hij met zijn ‘bergenver-

zettend (liever bergennegerend) geloof’ alle andersdenkenden belachelijk maakte, prik-

kelde volgens de verslaggever niet het verstand, maar ‘de hersenen van het hart’. 11 Dit ver-

slag maakte erg veel los in de studentenwereld en daarbuiten. Enkele studenten stuurden 

een – door een vijftigtal studenten ondertekende – brief naar Ter Haar en Oosterzee waar-

in zij hen verzochten het verslag niet te willen beschouwen als een uiting van hun gevoe-

len.12 Er verschenen verschillende brochures (voor en tegen het verslag) en dagbladarti-

kelen. De intekenaren van de almanak belegden een vergadering waarin de redactie twee 

tegen haar opgestelde moties overleefde.13 In Vox Studiosorum werden de verschillende 

reacties en brochures besproken. Vooral de brochure van Misantrophes (Mensenhater) 

– die het had opgenomen voor de volgens hem schandelijk gesmade en beledigde Ooster-

zee – werd afgekeurd (overigens vooral vanwege de stijl die de auteur hanteerde).14 

De almanak voor 1864 maakte kortom heel wat los. De Utrechtse Vox-redactie verklaar-

de in het academisch bericht in mei 1864, bij het bekend maken van de almanakredactie 

voor 1865, dat de volgende almanak – met name het jaarverslag – nu al met belangstelling 

tegemoet werd gezien. De beschuldigingen ‘van partijdigheid, onbescheidenheid en on-

gepasten toon’, in de brochures geuit, waren volgens de redactie niet de mening van de 

meerderheid van de corpsleden, maar kennelijk vormden zij een bron van vermaak, want 

ze werden door de studenten ‘op denzelfden geestigen manier herhaald’.15 Kennelijk was 

de Vox-redactie (oprichter Van Doorninck was ook lid van de Utrechtse almanakredactie 

voor 1864) niet ondersteboven van de geuite kritiek en vond zij het gebeuren ergens wel 

vermakelijk. Wat moest het publiek wel niet denken ‘van den geest en de inrigting onzer 

academie, wanneer de wetenschappelijkheid van sommige professoren in couranten en 

pseudonyme brochures moest verdedigd worden?’16 

10	  Almanak voor de studenten aan de Akademie te Utrecht voor 1864 (Utrecht 1863) 114-115. B. ter Haar (1806-1880) 

was van 1854 tot 1874 hoogleraar Inleiding Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis en zedekunde aan de universi-

teit te Utrecht.

11	  Ibidem, 117-118. J.J. van Oosterzee (1817-1882) was van 1862 tot 1882 hoogleraar Bijbelse en praktische godge-

leerdheid en dogmatiek aan de universiteit te Utrecht.

12	  Een student in de Theologie, Het verslag van den Utrechtschen Studenten-Almanak voor 1864 en het adres van 

enkele theologanten (Utrecht 1864) 8. 

13	  Almanak voor de studenten aan de Akademie te Utrecht voor 1865 (Utrecht 1864) 85-86. 

14	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 17-21. 

15	  Ibidem, 12.

16	  Ibidem. 
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De almanakredactie voor 1865 ging eigenlijk op dezelfde manier te werk als de vori-

ge redactie. Zij verklaarde in de almanak voorafgaand aan de bespreking van de colleges 

dat het verslag weliswaar op een onpartijdige manier de mening van de studenten moest 

weergeven en dat slechts op een bescheiden manier klachten en bezwaren moesten wor-

den ingebracht, maar dat het verslag uiteindelijk toch onder verantwoordelijkheid van de 

redactie viel en daarom ook haar (subjectieve) mening verkondigde.17 Ook ditmaal ver-

scheen er kritiek op een hoogleraar theologie, namelijk J.I. Doedes.18 Volgens de verslag-

gever werkte hij sommige oud-leerlingen tegen.19 De hoogleraar liet het er niet bij zitten. 

In Vox Studiosorum verscheen in februari 1865 een artikel van de Utrechtse student en lid 

van de almanakredactie, W.C. van Manen.20 Hij beschreef in het artikel hoe hij en nog een 

ander redactielid zich naar het college van Doedes hadden begeven omdat hun het ge-

rucht ter ore was gekomen dat Doedes daar wenste te spreken over hetgeen in de alma-

nak over hem was geschreven. Inderdaad nam Doedes direct na aanvang van het colle-

ge de almanak ter hand (nadat hij zich er van had verzekerd dat de almanakredacteuren 

aanwezig waren) en las de betreffende passage voor. Het verslag in de Vox luidde: 

[S]teeds luider worden in den laatsten tijd klagten vernomen over eene zekere houding 

van Prof. Doedes tegenover sommige proponenten. Zeer natuurlijk is het, dat de Hoogle-

raar, door een kerkeraad of door andere invloedrijke personen om raad gevraagd, die jon-

gelui aanbeveelt, welke het meest met zijne beginselen overeenstemmen. Het tegendeel 

zou ongerijmd zijn. Maar de geruchten spreken ook van andere middelen, welke ZHGel. 

zou gebruiken, om sommigen zijner oudleerlingen tegen te werken; wat moeten wij bv. 

zeggen, wanneer men ons verhaalt van een Candidaat […], die zich volgens afspraak op 

den Hoogleeraar beroept, en later ondervindt, dat hem dit beroep als leugentaal wordt 

toegerekend?21 

Na het voorlezen verklaarde de hoogleraar dat de betreffende zinsneden hem diep had-

den gegriefd. Hij had nog nooit een oud-leerling tegengewerkt. Hij had nooit gedacht dat 

de studenten hem zo weinig kenden, dat ze dergelijke geruchten zonder meer voor waar 

zouden aannemen en zelfs lieten drukken. En juist omdat hij belang hechtte aan het oor-

deel van zijn leerlingen, zo bekende Doedes, meende hij zich openlijk te moeten ver-

dedigen. Van Manen verklaarde dat beide aanwezige almanakredacteuren direct na het 

college een onderhoud hadden gehad met de hoogleraar. Private gesprekken konden na-

17	  Almanak voor de studenten aan de Akademie te Utrecht voor 1865 (Utrecht 1864) 99.

18	  J.I. Doedes (1817-1897) was eerst privaatdocent en vervolgens van 1859 tot 1887 hoogleraar Encyclopedie, exe-

gese Nieuwe Testament, hermeneutiek aan de universiteit te Utrecht.

19	  Almanak voor de studenten aan de Akademie te Utrecht voor 1865 (Utrecht 1864) 101.

20	 W.C. (Willem) van Manen (1842-1905) studeerde theologie te Utrecht. In 1863 won hij goud voor een prijsvraag 

uitgeschreven door de theologische faculteit in Leiden. In 1865 promoveerde hij in de godgeleerdheid. Hij werd 

achtereenvolgens predikant te Abbenbroek, Te Winkel en Zierikzee. Hij was kort hoogleraar aan de universiteit 

in Groningen. Van 1885 tot 1903 was hij hoogleraar in de oudchristelijke letterkunde aan de Rijksuniversiteit Lei-

den. Van Manen was een van de hoofdmannen (van de tweede generatie) van de moderne theologie. nnbw, deel 

6, 987-988. 

21	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 385-386.
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tuurlijk niet gepubliceerd worden, maar de lezer mocht aannemen dat ze zichzelf zo goed 

mogelijk hadden verdedigd. Al verklaarden ze nu dat het hen achteraf speet dat ze niet 

vooraf met de hoogleraar hadden gesproken. Maar ze benadrukten in dit artikel in de Vox 

nogmaals dat het niet een enkel gerucht was geweest waarop ze het verslag hadden ge-

baseerd, maar dat meerdere verhalen ertoe leidden dat het ‘een openbare meening’ was 

begonnen te worden en dat zij die in hun verslag niet hadden willen negeren. Nu echter, 

kwamen zij tot een openbare schuldbelijdenis:

De openlijke verklaringen, gisteren door den Hoogleeraar afgelegd, zijn ons borg voor 

de onwaarheid en valschheid der meer genoemde geruchten. Meenden wij er onlangs in 

het Utrechtsche studenten-orgaan van te moeten spreken; wij achten ons gelukkig thans 

in de Nederlandsche Vox Studiosorum te kunnen verklaren, dat Prof. Doedes openlijk de 

waarheid van die verhalen heeft tegengesproken en als laster afgewezen.22

De studenten te Leiden en Groningen liepen tegen dezelfde problemen aan. In 1863 had 

de Leidse hoogleraar en rector magnificus C.G. Cobet een studentenserenade geweigerd 

omdat (dit bleek uit een officiële briefwisseling, gepubliceerd in de Leidse studentenal-

manak voor 1864) hij het afkeurde dat in de almanakken – zowel in de verslagen als in het 

22	 Ibidem, 387-389.

Afb. 13 De Utrechtse hoog-

leraar Jacob Izaak Doedes,  

ca. 1859. Steendruk. Universi-

teitsmuseum Utrecht.
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mengelwerk – op een honende en smadelijke wijze over zijn collega-hoogleraren werd 

geschreven. Cobet wilde de studenten vooral niet benaderen als kinderen, die niet weten 

wat ze doen en vergeten wat ze gedaan hebben, maar hen er op wijzen dat ze verantwoor-

delijkheid moesten nemen voor het geschrevene en hun hoogleraren met genegenheid 

en eerbied moesten benaderen. Het corps – bij monde van de preses van het Collegi-

um, Van Gelein Vitringa – stemde in met een verzoening, maar benadrukte in een laatste 

schrijven dat hoogleraren soms ook aanleiding gaven tot rechtmatige klachten.23 In 1867 

leidde de kritische toon in de Groningse studentenalmanak ertoe dat de Groningse hoog-

leraar I. van Deen de studentenalmanak terugstuurde naar de ab-actis van het corps met 

het verzoek verder ‘van zulke toezendingen verschoond te blijven’.24

Het was duidelijk dat de studenten hun stem wilden laten horen. Dat zij bleven opko-

men voor de belangen van hun eigen stand, ook of juist als het ging om hun leermees-

ters en het academisch onderwijs dat zij verzorgden. In Vox Studisorum discussieerden 

de studenten over de vraag of het juist was om dit in de almanakverslagen te doen. Voor-

alsnog leek het een juiste plaats, maar de gebeurtenissen leidden tot het besef dat als stu-

denten wilden dat hun stem gehoord zou worden, de verslagen wel op een verantwoorde 

wijze tot stand zouden moeten komen. In Leiden leidde het voorval rond Cobet tot een 

wetsverandering voor de almanak. De almanakredactie zou in het vervolg verantwoorde-

lijk zijn voor het mengelwerk (het tweede deel van de almanak) en de verslagen zouden in 

het vervolg worden vastgesteld in de faculteitsvergaderingen (vergadering van de corps-

leden per faculteit). In Vox Studiosorum ontstond hierover een debat. Van Gelein Vitrin-

ga keurde het voorstel af. Volgens hem moesten de verslagen blijven, wat ze tot dan toe 

waren: ‘ene private meening van vijf jongelui’. Met deze wetsverandering zou het corps 

jaarlijks officieel zijn hoogleraren gaan beoordelen en zich ‘openlijk verbinden ieder jaar 

een statistische opgaaf te leveren van de bekwaamheid zijner docenten’. In zijn ogen ging 

men hier te ver en nam het corps een houding aan ‘die voor studenten bespottelijk, ja 

zelfs ongepast is, door de verhouding, die natuurlijkerwijze tusschen hoogleeraar en stu-

dent bestond, geheel om tekeeren’.25 

De Leidse student en latere sociaal-liberaal M.J. de Witt Hamer verdedigde in Vox Stu-

diosorum het wetsvoorstel.26 Het was duidelijker als de redactie verantwoordelijk zou zijn 

23	 Almanak van het Leidsche Studenten Corps voor het schrikkeljaar 1864 (Leiden 1863) 7-8. C.G. (Carel) Cobet 

(1813-1889) was van 1846 tot 1849 buitengewoon hoogleraar Romeinse geschiedenis (en Romeinse oudheden), 

van 1849 tot 1879 hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, Griekse oudheden en kunstgeschiedenis en van 1879 

tot 1884 hoogleraar Griekse oudheden aan de Rijksuniversiteit Leiden. 

24	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 326. I. (Izaac) van Deen (1804-1869) was van 1851 tot 1869 hoogleraar Fysiolo-

gie, Geneesmiddelenleer, Gezondheidsleer en Medische Politie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zie over deze 

eerste joodse hoogleraar, Stefan van der Poel, Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac 

van Deen (1804-1869) (Groningen 2012). In de almanak voor 1867 waren inderdaad enkele niet vleiende opmerkin-

gen over de colleges van Van Deen opgenomen: ‘De lessen van Professor Van Deen waren over ’t algemeen weinig 

interessant, vooral die over politia medica; die over de Physiologie zeer verward’. Groninger studenten almanak 

voor het jaar 1867 (Groningen 1866) 97.

25	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 33-34; 152-153.

26	 M.J. (Jacques) de Witt Hamer (1843-1925) studeerde van 1862 tot 1866 rechten te Leiden. Hij promoveerde bij 
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voor het mengelwerk en niet meer door een corpsvergadering kon worden gedesavou-

eerd. Hij steunde eveneens het voorstel van de door de faculteitsvergaderingen goedge-

keurde collegeverslagen: 

Immers bij de vroegere officieuse behandeling van dit gedeelte van den almanak, be-

stond er mogelijkheid dat de vijf redacteurs, door eene persooneele antipathie geleid, 

een partijdig verslag leverden. Thans, als de geheele faculteit dat oordeel uitspreekt, 

zal de vrees daarvoor verdwijnen; thans zal de faculteit zijne kleine grieven (of ook wel 

groote) openbaren; thans zal een professor er niet meer aan twijfelen als zijn collegieka-

mer (of zijn collegie) als ‘ungeniesbar’ wordt uitgekreten; thans zal hij misschien aan die 

kreet gehoor geven en aan een saai collegie of kille collegiekamer wat warmte bijbren-

gen, of wel een vuil collegielokaal laten reinigen, wanneer zulks tenminste niet de mori-

aan geschuurd zou zijn.27 

Het leek De Witt Hamer kortom een goed idee wanneer ‘zaakkundigen’ deze taak op zich 

zouden nemen. Inderdaad werd het voorgestelde wetsvoorstel aangenomen. Daarmee 

was volgens Van Gelein Vitringa de almanak ‘vroeger eene onafhankelijke stem in ons 

corps’, ‘roekeloos […] verlaagd tot eene officieële kronijk’.28 Maar juist het feit dat het een 

officiële kroniek was geworden maakte dat wat de studenten ter berde brachten ook seri-

eus genomen moest worden. 

De Groningse student en correspondent van Vox Studiosorum, Enschedé, plaatste zich 

geheel achter het Leidse besluit dat de verslagen anders tot stand zouden moeten komen. 

Hij stelde de redactie verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijeen brengen van alle in-

formatie aangaande studie en colleges. Die gegevens moesten vervolgens faculteitsgewij-

ze worden gepubliceerd. Op die manier kon de almanak een duidelijk overzicht bieden 

van alle vakken die aan de academie werden gedoceerd met gegevens over de handboe-

ken, de gevolgde methodes et cetera. Verder ‘vinden daarin eene plaats, de klagten of de 

lof der jongelui en de verschillende meeningen die er hierover zijn’.29 Zo zou men kortom 

goed op de hoogte kunnen komen van de stand van de studie en het onderwijs aan de 

academie. Als het verslag op deze wijze zou worden ingericht, drukte ze ook pas de alge-

de oudliberale hoogleraar Staathuishoudkunde S. Vissering op De arbeidersvereeniging. Het was het eerste be-

langwekkende en invloedrijke boek in Nederland over de coöperatieve gedachte. De Witt Hamer vestigde zich als 

advocaat in Goes. Hij richtte daar verschillende verenigingen en bonden op. Zoals bijvoorbeeld de Coöperatieve 

Voorschotvereeniging en Spaarbank (1868). De Witt Hamer werkte samen met andere vooraanstaande sociaal-

liberalen – waaronder A. Kerdijk en B.H. Pekelharing – in het Comité ter bespreking der Sociale Quaestie. Hij was 

tevens hoofdredacteur van het blad De Coöperatie (1874-1877). Hij vestigde zich in 1877 in Middelburg waar hij 

zijn sociale werk voortzette. Hij richtte met de socialist F.M. Wibaut een vestiging van Ons Huis op (een evenknie 

van het Engelse Toynbee-werk. Zie hierover hoofdstuk 13). In 1886 voerde hij de verdediging voor F. Domela Nieu-

wenhuis in het geruchtmakende wegens majesteitsschennis dat tegen Domela Nieuwenhuis was aangespannen. 

Stefan Dudink, P.J. Meertens, ‘witt hamer, Michiel Jacobus de’, in: bwsa 8 (2001) 321-325. http://hdeelhandle.

net/10622/F00F59B2-C665-4E97-AEDA-D89CAF6E6FAF.

27	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 69-72. Het Middeleeuwse gezegde ‘Het is de Moriaan gewassen (of geschuurd)’ 

betekent dat het vergeefse moeite is. Een ‘Moor’ kan zijn donkere huid ook niet blank wassen. 

28	 Ibidem, 394.

29	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 284.
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mene opinie uit en niet slechts de persoonlijke mening van de almanakredactie, zoals nu 

het geval was. Die objectieve en nauwkeurige manier van verslaggeven gold overigens het 

hele verslag:

Dit is geheel iets anders als b.v. een overzigt in de Vox; daartegen kan opgekomen worden, 

repliek en dupliek zijn vrij; maar in een almanak kan dat niet, die wordt uitgegeven door 

de vereeniging, de opinie der redacteurs over een kwestieus punt moet daar niet in het 

verslag voorop gezet worden. Dat verslag geldt toch in de buitenwereld als de publieke 

opinie van het corps.30 

De almanakredactie kon in de almanak niet haar persoonlijke mening laten gelden, om-

dat ze daarmee het van het corps gekregen mandaat uit het oog verloor.31 De door En-

schedé in de Vox uiteengezette gewenste veranderingen voor de collegeverslagen kre-

gen uiteindelijk navolging. In de almanak voor 1869 waren collegeverslagen opgenomen, 

die niet door de redactie waren geschreven (zoals ze in een voetnoot verklaarde) maar 

door enkele daartoe aangezochte personen.32 Enkele jaren later, in 1871, werden in Gro-

ningen het jaarverslag en de collegeverslagen in aparte rubrieken opgenomen. Voor de 

collegeverslagen riep iedere almanakredacteur een studentenfaculteit bijeen. Gedurende 

de vergadering werden dan twee leden van de faculteit (ook lid van het corps) aangesteld 

als verslaggevers. Zij stuurden de verslagen – na goedkeuring van de faculteit – naar de 

almanakredactie, die ze opnam in de almanak, maar niet langer de verantwoordelijkheid 

voor deze verslagen droeg. Daarmee leek een zekere objectiviteit gewaarborgd en verte-

genwoordigden de verslagen de publieke opinie van het corps.33 

De debatten tonen in de eerste plaats dat studenten wilden blijven opkomen voor hun 

belangen, maar dat zij – vanwege de kritiek op de almanakverslagen – in de tweede plaats 

tot het besef kwamen dat de verslagen alleen als legitiem konden worden verdedigd wan-

neer ze de mening van het gehele corps vertegenwoordigden. Wanneer ze met andere 

woorden objectief tot stand waren gekomen. In de meeste academiesteden kregen de fa-

culteitsvergaderingen de verantwoordelijkheid voor de collegeverslagen. Al was dat nog 

geen garantie dat de collegeverslagen de algemene mening van de studenten weerga-

ven. Daar kwam nog bij dat het aantal niet-corpsleden aan het einde van de negentiende 

eeuw sterk toenam. Feitelijk konden de studentenfaculteiten, waarin alleen corpsleden 

een stem hadden, in de collegeverslagen al niet meer de belangen vertegenwoordigen van 

alle studenten (maar die ontwikkeling speelde in de jaren zestig en zeventig nog niet).34 

30	 Ibidem, 287.

31	  Ibidem, 288.

32	 Groninger studenten almanak voor het jaar 1869 (Groningen 1868) 78.

33	 I.B. Cohen, ‘De Corpswetgeving’, in: Uit Vindicat’s verleden, 63-110, aldaar 92. In de praktijk veranderde hier-

door niet veel in de collegeverslagen. Op de door de almanakredacteur bijeengeroepen faculteitsvergadering 

verscheen hij soms alleen zelf. De faculteitsleden die de redacteur vervolgens aanzocht om de verslagen te 

schrijven, lieten die goedkeuren op een faculteitsvergadering waar zij vaak alleen zelf aanwezig waren. 

34	 In Groningen leidde dat tot de discussie of niet-corpsleden misschien ook toegang zouden moeten verkrij-

gen tot de faculteitsvergadering. Men kwam er niet uit. Na 1907 verschenen er geen collegeverslagen meer in 
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De discussies in Vox Studiosorum onthullen daarnaast ook dat studenten het lan-

delijke studentenorgaan gingen zien als een geschikte plaats voor het uiten van (per-

soonlijke) kritiek, eerder dan de studentenalmanak. Tijdens de vergadering van inte-

kenaren van de Utrechtse almanak op 12 oktober 1868 werd niet alleen besloten dat de 

collegeverslagen in het vervolg slechts een opsomming moesten geven van de verschil-

lende colleges (de almanakredactie werd verboden een oordeel uit te spreken), maar 

ook dat iedereen die zijn hart wilde luchten over het academisch onderwijs, dit maar 

moest doen in Vox Studiosorum.35 Kennelijk werd het landelijke studentenorgaan dat 

ruimte bood aan repliek en dupliek, zoals ook Enschedé benadrukte, geschikter geacht 

voor eventuele kritieken dan de studentenalmanak. Al had de publicatie van grieven in 

een landelijk studentenorgaan ook een keerzijde. Toen de Utrechtse student Schuller 

tot Peursum vervolgens in 1869/1870 in Vox Studiosorum een kritisch verslag publiceer-

de over het theologisch onderwijs te Utrecht, kreeg hij een reprimande van zijn mede-

student Chantépie de la Saussaye. In de eerste plaats omdat Schuller met zijn verslag de 

theologische faculteit te Utrecht compromitteerde tegenover de moderne theologische 

faculteit te Leiden. En ten tweede omdat het academisch onderwijs weliswaar onder-

werp van gesprek diende te zijn tussen studenten onderling, maar niet in het openbaar: 

‘allerminst zoolang we nog in de periode der wetenschappelijke vorming en voorberei-

ding zijn’.36 Een dergelijke uitspraak liet zien hoe verschillend er werd gedacht over de 

vraag of en hoe de studentenstand diende op te komen voor haar eigen (onderwijs)be-

langen. 

8.3	 Het mengelwerk en de varia

Het tweede deel van de almanak omvatte het mengelwerk (proza en poëzie) en de varia 

of ‘mixed pickles’ (een helemaal aan het einde van de almanak opgenomen potpourri van 

zinspreuken, raadseltjes, citaten, uitspraken et cetera). Het mengelwerk was ieder jaar 

weer een spannende aangelegenheid: ‘wij zien daarin voor het eerst “ons zelven gedrukt”. 

Welk een agitatie op den dag der uitgifte. Hoezeer zou een goede degelijke arbeid ons in 

de achting van het publiek doen rijzen!’, schreef een Gronings student in de Vox.37 De al-

manak was volgens hem ‘een rustigen, lustigen hof, waar de dichter zijn bloemen strooit, 

en de heerlijke lanen en boschaadjen waar het proza ons rondvoert, onze zielen verkwik-

ken’.38 In de praktijk vielen de ‘lettervruchten’ van de studenten nogal tegen. Dat gold de 

kwaliteit van de inzendingen, maar vooral het aantal inzendingen. Een goed gevulde al-

manak getuigde echter van een bloeiend corpsleven. En daarom nam de almanakcom-

de Groningse studentenalmanak. Cohen, ‘De Corpswetgeving’, 92-94. In Utrecht werden in 1902 de faculteiten 

opengesteld voor niet-corpsleden. Jamin, Kennis als opdracht, 147. 

35	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 214.

36	 Ibidem, 304-307.

37	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 366.

38	 Ibidem, 428-430.
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missie ook vaak dit deel van de almanak voor haar rekening. Zeer ten onrechte, stelde een 

student in de Vox, maar dat nam niet weg dat het toch gebeurde. 

In de landelijke studentenbladen werd veelvuldig geschreven over het gebrek aan me-

dewerking van studenten aan het mengelwerk. In 1877 verschenen in de Vox en Minerva 

artikelen over de zogenaamde almanakcrisis die zich op dat moment aan alle academies 

voortdeed. Wat zou studenten er toch toe kunnen brengen kopij te schrijven voor de al-

manak? Misschien was het een goed idee om bladzijden in de almanak wit te laten of een 

lege almanak te publiceren. Daarmee zou zeker het eergevoel voor het corps geprikkeld 

worden en studenten zouden zich beijveren kopij te sturen.39 Maar die witte bladzijden 

kwamen er niet. Wel probeerden de almanakredacties ieder jaar opnieuw op verschillen-

de manieren de studenten aan te moedigen wat te schrijven voor de almanak. Na de ver-

melding van de nieuw aangestelde almanakcommissie in de landelijke studentenbladen 

rond mei van ieder jaar, volgden al snel oproepen en advertenties van de redacties. Dat 

daarbij veel moeite werd gedaan om de aandacht van de lezers te trekken, bleek uit de 

op de kop geplaatste advertenties waarin de redacties opriepen tot inzending van stuk-

ken voor de almanak. Ook plaatsten de redacties van tijd tot tijd gedichten, die studenten 

moesten inspireren tot het sturen van kopij: 

Wie heeft dat stuk gesteld, zoo frisch, vol levenslust?

Dan kan uw antwoord zijn: hij, die dat schreef, was ik

Ik, die wat overhad om mee te helpen tot

De glorie van ons corps dat mij ter harte gaat.40

Weliswaar leefde de belangstelling voor de almanak van tijd tot tijd op – de beschuldiging 

van de Leidse almanakcommissie in 1877 dat er geen leven meer zat in het Leidse corps 

leidde tot een storm van protest op de corpsvergaderingen en de kroeg en tevens tot een 

heel dikke almanak in 1878 – maar ze verflauwde ook maar al te vaak weer. 

Ook de inhoud van het mengelwerk leidde tot discussies. Want ook dat was niet onbe-

langrijk. De buitenwereld nam immers notie van wat de studenten publiceerden: ‘vooral 

dit gedeelte van den almanak slaat geen moeder, zuster, nicht of bruid over en in het al-

gemeen wordt het er voor gehouden dat daarin zich de gedachten, de geest, de ontwik-

keling der jongelui trouw afspiegelen’.41 Het mengelwerk was inderdaad een afspiegeling 

van wat er leefde onder studenten. Het liet zien hoe studenten dachten over het student-

zijn. Feitelijk diende het mengelwerk als voorbeeld voor de student. Hoe hij zich diende 

te verhouden tot zijn medestudenten, de maatschappij, het hoger onderwijs et cetera.42 

Wie een student was en wie niet. En juist die impliciete definiëring van de ‘ware’ student, 

leidde tot discussies in de bladen. 

39	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 3 (1877) nr. 10, donderdag 22 maart 1877; Minerva 2 (1877-1878) nr. 7.

40	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 17, donderdag 18 mei 1882.

41	  Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 193-206. 

42	 Zie ook: Caljé, Student, universiteit en samenleving; Noordhof-Hoorn, ‘Panathenaeum’. 
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De Groningse student M.C. Valeton (oudste zoon van de rechtzinnige Groningse hoog-

leraar Oosterse talen J.J.Ph. Valeton) publiceerde in februari 1869 een artikel in Vox Stu-

diosorum waarin hij protesteerde tegen een stuk in de Groningse studentenalmanak voor 

1869: een samenspraak tussen twee Groningse en een Utrechtse student.43 Hijzelf – als 

president van de almanakredactie – was verantwoordelijk voor de opname van het be-

treffende stuk. Al direct na ontvangst had hij met de auteur besproken dat sommige ge-

deeltes in de samenspraak hem tegenstonden. Vooral de uitspraak dat te Zetten een (aan-

staande) theologant ‘bijna kosteloos gevoed en onderwezen kon worden, mits men zich 

er op toelegt, rechtzinnig in de leer te blijven en daartoe te Utrecht in de Theologie te stu-

deeren’, vond hij te scherp.44 Omdat de auteur overtuigd was van zijn gelijk, hadden ze het 

stuk ongewijzigd geplaatst. Maar na onpartijdig en nauwkeurig onderzoek (Valeton had 

enige tijd in Utrecht gelogeerd – zijn broer studeerde daar) was Valeton tot de overtuiging 

gekomen dat deze uitspraak, die de auteur één van zijn ‘dramatis personae’ in de mond 

legde, niet waar was. Hij vond dat hij het aan zijn Utrechtse vrienden verplicht was om dit 

schrijven in de Vox te publiceren. Hij hoopte dat zijn vriend en medestudent hem deze 

weerlegging van zijn stuk niet kwalijk zou nemen.45 

De Utrechtse theologanten voelden zich vaker beledigd door het mengelwerk. In de 

studentenbladen gaven zij uiting aan hun onvrede. Een Utrechtse student protesteerde 

in het Studenten Weekblad van 8 januari 1872 tegen de manier waarop in de Utrechtse stu-

dentenalmanak voor 1872 over theologanten was geschreven. Terwijl de studenten theo-

logie bij de presentatie van de almanak waren geprezen om hun inzendingen en hun 

steun aan de almanak, wemelde het in de almanak van ‘smaadredenen op hunne colle-

gies en henzelven’. Het leek hem niet te pas komen ‘dat er in een studenten almanak op 

zulk eene impertinente en beleedigende wijze over een groot aantal studenten het von-

nis [werd] geveld’. Vooral de gedichten van de Utrechtse student [J.A.M.] Bressler, waar-

onder ‘Monoloog van een modern of orthodox Godgeleerde’, vond hij grof beledigend.46 

Ook in de Vox verscheen kritiek op de gedichten van Bressler, die het onmogelijk maakten 

de almanak in handen van derden te geven.47 Almanakredacteur N. de Ridder verdedigde 

zich.48 Er was tijdens de redactievergadering slechts één stem tegen de ‘pikante’ inhoud 

van de versjes geweest, maar de vorm was lang niet onverdienstelijk en daarom (want een 

43	 M.C. (Matthée Corneille) Valeton (1847-1942) studeerde aan de universiteit te Groningen. Hij trouwde in 1871 

met Justine Rutgers, dochter van Abraham Rutgers, predikant te Uithuizermeeden. Valeton werd in 1877 leraar 

oude talen en later conrector van het gymnasium te Arnhem. 

44	 Groninger studenten almanak voor 1869 (Groningen 1869) 28.

45	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 445-447.

46	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 31. 

47	 Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 274.

48	 N. de Ridder (1848-1909) studeerde van 1867 tot 1875 te Utrecht. Hij promoveerde in 1875 magna cum laude in 

het Romeins en hedendaags recht. De Ridder werd Substituut-Officier van Justitie bij de rechtbank te Winscho-

ten en Utrecht. Later werd hij Officier van Justitie in Tiel en in Groningen. De Ridder was lid van de arp en werd 

in 1901 lid van de Tweede Kamer. In 1903 werd hij benoemd tot burgemeester van Leiden. C.H. van Rhijn, ‘Levens-

bericht van Mr. Nicolaas de Ridder’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden 1910) 

210-224.
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almanakredactie beoordeelde in de eerste plaats de literaire waarde van een stuk) waren 

de versjes opgenomen.49 

Het mengelwerk lokte discussie uit, maar dat gold zeker voor de varia of ‘mixed pic-

kles’, die een bron van ergernis en ruzie vormden. Het was de manier voor studenten om 

anoniem op een spitsvondige manier uiting te geven aan hun gevoelens en ideeën over 

bepaalde ontwikkelingen, gebeurtenissen, personen, de overige corpora et cetera. Maar 

juist het dubbelzinnige karakter ervan leidde tot discussie: ‘zelden drukken zij uit wat be-

doeld wordt; altijd wordt er meer in gezocht dan er in ligt’, schreef Enschedé in 1867 in Vox 

Studiosorum. De varia hadden een slechte naam, ‘bij preferentie geeft de hooggeleerde 

wereld ze den naam van hatelijkheden’. Hij hoopte dat deze rubriek helemaal zou ver-

dwijnen uit de almanak. Als men wat tegen iets of iemand had, diende een student daar 

rondborstig voor uit te komen.50 De Leidse (voormalige) Vox-redacteur J.W. Tydeman be-

klaagde zich in 1871 in de Vox over het niveau van de varia.51 Sommige studenten durfden 

de almanak niet eens mee naar huis te nemen: ‘het is het eerste waar ze me naar vragen; ik 

zou het niet durven laten. En ik zou het niet durven doen. Denk je, dat ik me niet zou scha-

men om een almanak met zulke vuile Mixed pickle mijn zusters in handen te geven?’.52 

Vooral de zogenaamde ‘persoonlijkheden’ tegen hoogleraren en tegen andere studen-

ten en corpora, maar ook de varia ontleend aan Bijbelteksten werden sterk afgekeurd. 

De Leidse student en latere hoogleraar A. Beaujon wijdde in het Studenten Weekblad 

van woensdag 14 januari 1874, vooruitlopend op de recensie van de Leidse almanak voor 

1874, een wat langer artikel aan de varia.53 Hij dacht niet dat veel studenten zich echt zou-

den ergeren als er wat ondeugende varia werden opgenomen in de almanak. Tenslotte 

voerde de almanak het woord voor de studentenmaatschappij en kon het hem als een 

deugd worden aangerekend wanneer hij ‘met de grootst mogelijke getrouwheid, gedach-

ten en zeden dier maatschappij naar de natuur teruggeeft’. Maar de auteur hekelde wel 

de ‘platheden die de lezeressen van de almanak blozen doet’. Wat was toch de reden dat 

de almanakken jaar op jaar zulke varia bevatten? Was het de publieke opinie die de alma-

nakredacties dwong om zodanige varia op te nemen? Hij vervolgde op ironische toon dat 

hij begreep dat ‘ware’ studenten overal lak aan hadden: 

zijn we geen akademieburgers? En we zouden ons aan convenances storen! Neen! Vrij-

uit, naar aloud gebruik, met fieren blik aan de gansche wereld zonneklaar bewezen hoe 

49	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 33, maandag 22 januari 1872.

50	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 285.

51	  J.W. (Johan) Tydeman Jr. (1849-1895) studeerde rechten te Leiden. Hij werd – evenals zijn vader – advocaat en 

procureur in Amsterdam. 

52	 Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 253-254. 

53	 A. (Anthony) Beaujon (1853-1890) liet zich in 1869 inschrijven bij de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveer-

de in 1875 op stellingen tot doctor in de rechten. Hij werkte bij het Departement van Financiën. Hij publiceerde 

artikelen in het Rotterdamsch Nieuwsblad. In 1884 werd hij buitengewoon hoogleraar statistiek, in 1885 gewoon 

hoogleraar in de staathuishoudkunde en statistiek aan de universiteit van Amsterdam. In 1890 moest hij zijn col-

leges vanwege ziekte staken. nnbw, deel 10, 35-36.
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vrij en vrank de student met haar eischen spot! Zoo immers past het Minerva’s rechte 

kweekelingen!54 

Op de eerstvolgende corpsvergadering van het Leidse corps kwam de kwestie van de 

‘mixed pickles’ – ‘die wel bij uitnemendheid de question brulante van deze dagen kan 

worden genoemd’ – ter sprake. De Leidse student J. d’Aulnis stelde in een motie voor 

dat volgende almanakredacties geen dubbelzinnige (‘voor onkiesche uitlegging vatbaar’) 

‘mixed pickles’ meer op zouden nemen, aangezien inmiddels duidelijk was geworden wat 

de publieke opinie hierover was.55 

Ondanks de discussies in de studentenbladen, bleven ergerlijk (althans in de ogen van 

sommige studenten) proza, poëzie en varia terugkeren in de almanakken. In Utrecht leid-

de het ertoe dat enkele corpsleden de almanak niet meer aanschaften mede ‘omdat zij 

zich niet wenschten te ergeren aan het maar al te gemengde mengelwerk’.56 Zelfs oud- 

studenten bemoeiden zich met de inhoud van de varia. Het oud-corpslid M.T. Goudsmit 

(de oudste zoon van de Leidse hoogleraar J.E. Goudsmit) publiceerde in Minerva een arti-

kel omdat hij de opgenomen zinsnede in de varia ‘debating-club: d’runter auch verschie-

dene Juden’ kwetsend vond en beschouwde als ‘Judenhetze’.57 Dergelijke varia werkten 

volgens Goudsmit, zelf van joodse origine, rassenhaat in de hand. Hij riep de almanak-

redactie op om af te zien van zulke varia.58 De almanakredactie kwam met het zwakke ex-

cuus dat de inzender er niets kwaads mee had bedoeld; hij had het ontleend aan het werk 

van Heinrich Heine en er waren gewoon veel (pratende) Israëlieten lid van de Debating 

Club.59 Dat Goudsmit wel degelijk een punt had, bleek toen er vervolgens een artikel in 

Minerva verscheen van de Amsterdamse (oud-)student en latere hoogleraar strafrecht en 

strafvordering D. Simons, die ‘christenstudenten’ opriep om deel te gaan nemen aan de 

Debating Club om zo het evenwicht tussen joden en christenen te herstellen.60 

54	 Studenten Weekblad 3 (1873-1874) nr. 31, woensdag 14 januari 1874.

55	 Ibidem, nr. 33, woensdag 28 januari 1874. J. (Johan) baron d’Aulnis de Bourouill (1850-1930) volgde gymna-

siaal onderwijs in Groningen. Hij liet zich in 1870 inschrijven als student rechten bij de Leidse universiteit. In 

1874 promoveerde hij bij hoogleraar S. Vissering op Het inkomen der maatschappij. Eene proeve van theoreti-

sche staathuishoudkunde. Hij vestigde zich als advocaat in Amsterdam. Hij was werkzaam bij het Departement 

van Financiën en werd in 1878 hoogleraar staathuishoudkunde, statistiek en staatkundige geschiedenis aan de 

Rijksuniversiteit Utrecht. Hij behoorde tot de generatie liberaal gezinde hoogleraren in de economie. Hij was 

redacteur van De Economist, een belangrijk klankbord van de neoklassieke economie. A.C.A.M. Bots, ‘Aulnis de 

Bourouill, Johan baron d’ (1850-1930)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huy-

gens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/aulnis.

56	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 33, donderdag 15 december 1881.

57	 M.T. [Marinus] Goudsmit (1846-1891) studeerde rechten in Leiden. Hij promoveerde in 1871 tot doctor in de 

rechten op Het begrip en wezen der kansovereenkomsten. Hij stierf in 1891 op 44-jarige leeftijd. 

58	 Minerva 8 (1883-1884) nr. 30, donderdag 17 januari 1884.

59	 Ibidem. Zie ook: Otterspeer, De wiekslag van hun geest, 540-541.

60	 Minerva 8 (1883-1884) nr. 31, donderdag 24 januari 1884. D. (David) Simons (1860-1930) studeerde rechten in 

Leiden. Hij promoveerde in 1883 op De vrijheid van drukpers in het verband met het wetboek. Hij vestigde zich na 

zijn promotie als advocaat te Amsterdam. Van 1897 tot 1927 was hij hoogleraar in het strafrecht en de strafvorde-

ring aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Simons was een belangrijk strafrechtsjurist. Hij publiceerde veel en was re-

dacteur van verschillende bladen, waaronder Het Paleis van Justitie. S.A.M. Stolwijk, ‘Simons, David (1860-1930)’, 
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In het mengelwerk en de varia leverden studenten de persoonlijke kritiek die in de offi-

ciële, objectieve verslagen geen plaats kregen. Ondanks discussies hierover in de studen-

tenbladen strandden alle moties, die almanakredacties moest verbieden te persoonlijke, 

kwetsende varia op te nemen in de almanak. Kennelijk kwam de vrijheid van de acade-

mieburgers in dat geval toch te erg in het geding. Mede door de (te) grote vrijheden die de 

almanakcommissies zich soms aanmaten, konden niet alle studenten zich vinden in de 

almanak. Zij betwistten dat de almanak de corpsgeest weergaf; terwijl de almanak in de 

buitenwereld toch als zodanig werd gezien. De discussies in de landelijke studentenbla-

den gaven hier duidelijk blijk van.

8.4	 De almanakrecensie in de studentenbladen

Met de oprichting van Vox Studiosorum kreeg de studentenwereld een landelijk orgaan 

waarin studenten konden schrijven en debatteren over de almanak. Na het verschijnen 

van de almanak was hij het onderwerp van gesprek. Iedereen had wel iets op te merken, 

‘doch niettegenstaande die verschillende oordeelvellingen gebeurde het zelden dat in 

eenig orgaan van publiciteit, de almanak als litterarisch voortbrengsel werd beoordeeld’, 

schreef een Leidse student in 1865 in Vox Studiosorum. Een studentenalmanak was van te 

weinig waarde dan ‘dat de woordvoerders der Nederlandsche kritiek er over zouden spre-

ken, terwijl ook de inhoud slechts door studenten naar waarde kan worden geschat’. Maar 

dit alles was met de komst van de Vox veranderd: 

die toestand is veranderd; onze studenten-wereld bezit een eigen orgaan en in dat or-

gaan moet een zoo belangrijk verschijnsel als de almanak besproken worden. De alma-

nak als eenige toetssteen onzer ontwikkeling, als eenige officieele kronijk onzer hande-

lingen moet worden beoordeeld.61

Inderdaad stelden de landelijke studentenbladen zich ook de letterkundige ontwikke-

ling van studenten ten doel.62 Onder meer door de publicatie van uitgebreide almanak-

recensies. Al was dat in Vox Studiosorum en Studenten Weekblad nog niet zo regelmatig 

en uitgebreid als in Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en Minerva. Ook in de vroege 

studentenpers werd er al regelmatig aandacht besteed aan de almanakken, maar na de 

opheffing van Lucifer in 1853 (hoofdredacteur Koorders schreef zeer scherpe almanakkri-

tieken) en het Universiteitsblad in 1855 was er de eerste jaren geen studentenorgaan meer 

opgericht. Met de komst van Vox Studiosorum in 1864 verschenen ook weer de recensies 

in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/

bwn1/simons.

61	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 358-359.

62	 Artikel 1 van het reglement van Minerva luidde: ‘Het algemeen Nederlandsch studentenblad Minerva stelt 

zich ten doel: de behartiging van de belangen der Nederlandsche studentenmaatschappij in het algemeen en 

van die der studentencorpsen in het bijzonder. De bevordering van de letterkundige ontwikkeling van zijn le-

zers’. 
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van de almanak. En daarmee veranderde volgens een Gronings student in de Vox toch 

wel het een en ander. Voor het bestaan van de Vox sprak men misschien nog enkele we-

ken over de almanak, maar ‘thans roept de Vox-kritiek haar nog een paar maanden na den 

dag van haar geboorte in onze herinnering terug’.63

Inderdaad keerde de bespreking van de almanak ieder jaar enkele maanden terug in 

de landelijke studentenbladen. De recensie verscheen vaak in verschillende delen in ach-

tereenvolgende nummers; te beginnen bij het voorwerk, vervolgens het proza, de poëzie 

en ten slotte de varia. De nummers van de Vox en Minerva van december en de eerste 

maanden van het nieuwe jaar stonden soms geheel in het teken van de almanakbespre-

kingen; een nummer in januari bevatte behalve de rubriek academische berichten en 

advertenties soms alleen almanakbesprekingen omdat bijvoorbeeld niet alleen een deel 

van de recensie van de Leidse, maar ook delen van de recensies van de Utrechtse, Gro-

ningse en Amsterdamse almanakken waren opgenomen. Door de jaren heen groeide de 

almanakkritiek uit tot een vast en zeer uitgebreid onderdeel in de landelijke studenten-

bladen. 

Een recensie van de almanak was de manier om de redactie te eren voor de door haar 

geredigeerde almanak: ‘de redactie van een studentenalmanak [heeft] er recht op, dat 

men van het product waaraan zij het aanzijn heeft geschonken, notitie neme’, vertolkte 

een Utrechtse student in de Vox een algemeen levende gedachte.64 De recensie was een 

manier om de almanakcommissie te danken voor het door haar verrichte werk en tege-

lijkertijd een manier om te beoordelen hoe goed ze zich van haar taak had gekweten. Te-

gelijkertijd werd in de recensie een oordeel uitgesproken over de verschillende stukken 

zelf. Vooral voor de inzenders van het mengelwerk was dat toch een spannende aange-

legenheid; eerst moesten ze hun stuk aan de almanakcommissie laten lezen ‘en daarna 

aan de lezers en ten slotte nog de kwelling, die elke almanakinzender buitendien nog te 

wachten [stond]: de vlijmende geeselslagen van een of ander kritikastertje in “Vox” of 

“Minerva” ’.65 

Op de almanakkritieken volgden inderdaad vaak reacties van studenten wier werk in 

de recensie (negatief) was besproken. Al in Vox Studiosorum werd gemopperd over het 

vaste patroon van de almanakbesprekingen. De kritiek op de almanak werd ieder jaar op-

nieuw opgenomen en kwam ieder jaar eigenlijk op hetzelfde neer: ‘de almanakschrijvers 

stemmen nooit in met de opmerkingen die men omtrent hun stukjes maakt, de niet ge-

interesseerden bijna altijd’.66 Op de replieken volgden weer duplieken. Een student ver-

klaarde aan het begin van zijn stuk dat hij lang had getwijfeld over zijn reactie op een re-

actie omdat de Vox de laatste jaren het strijdtoneel was geworden van ‘almanakkritiek, 

kritiek daarop et cetera’.67 Niettemin bleven de bladen recensies publiceren. Zij waren 

63	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 366-368.

64	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 4 (1878) nr. 3. 

65	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 3 (1877) nr. 32, donderdag 20 december 1877.

66	 Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 263-272. 

67	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 3, donderdag 29 januari 1891.
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tenslotte het middel bij uitstek om de literaire ontwikkeling van studenten te stimuleren. 

Immers, in de recensie kon geprezen en gelaakt worden, gestuurd en afgeremd. De wens 

was namelijk altijd dat in de studentenwereld een nieuwe Klikspaan zou opstaan; want 

waar waren de dagen van Braga, van Hildebrand en Piet Paaltjens?68

Een kritiek schrijven was natuurlijk niet eenvoudig en dat maakte dat ook de recensent 

en de recensies zelf in de studentenbladen volop besproken werden. Enkele jaren na de 

oprichting van Vox Studiosorum werd er gesproken over het achteruitgaan van de alma-

nakken ‘sedert ze in Vox worden gerecenseerd’. En dat kwam dan voornamelijk ‘omdat 

de eerstbeginnenden door strenge kritiek’ zouden worden afgeschrikt.69 Wat maakte met 

andere woorden een almanakrecensie tot een goede recensie? Aan de ene kant werden 

te strenge kritieken gehekeld: ‘kritiseert men iets te streng, honderd stemmen verheffen 

zich om u toe te roepen’. De recensent had immers het recht niet meesterstukken te ver-

wachten van twintigjarige jongelingen. Aan de andere kant mocht de recensent ook weer 

niet te toegevend zijn.70 Al met al was het een hele opgaaf om een goede recensie te schrij-

ven. Daarbij hanteerde de ene student toch een meer mildere opvatting over het letter-

kundig werk van zijn medestudenten dan de andere student, die een recensie niet streng 

genoeg kon zijn. Als dat laatste het geval was, werd de recensent in de studentenbladen 

openlijk terechtgewezen. De recensent van de Leidse almanak voor 1881 had zijn taak niet 

goed begrepen volgens de Leidse student P. Coninck Westenberg: 

de roeping der kritiek is, leeren, terechtwijzen en aanmoedigen, niet: krenken, verbitte-

ren en afschrikken; mocht dit laatste bij uitzondering noodig schijnen, dan kan dit op be-

leefder wijze geschieden dan het door u werd gedaan.71 

De betreffende recensent was het hier overigens niet mee eens. Op een dispuut of onder 

vrienden behoorde het doel van kritiek misschien wel aanmoediging te zijn – en zou een 

gedicht (ook zwak) een loffelijke poging kunnen worden genoemd – maar ‘wanneer men 

zich laat drukken, stelt men zich aan een strenger oordeel bloot’, zo verdedigde hij zijn 

strenge recensie.72 

De almanakrecensies bleven een gevoelig onderwerp. De redactie van Vox Studioso-

rum/Studenten Weekblad werd op een gegeven zelfs verweten strenger in haar oordeel 

over het letterkundig werk van studenten te zijn dan over de literaire publicaties in haar 

eigen blad – gezien het kwalitatief slechte feuilleton dat de redactie had besloten op te ne-

men in de Vox. De redactie verdedigde zich echter door op te merken dat een almanak het 

68	 Minerva 10 (1885-1886) nr. 19, donderdag 19 juni 1884.

69	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 368.

70	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 33, maandag 27 januari 1873.

71	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 3, donderdag 3 februari 1881. P. (Pieter) Conink Westenberg 

(1857-1935) studeerde rechten in Leiden. Hij promoveerde in 1883 tot doctor in de rechten op een proefschrift, ge-

titeld Iets over wezen en aard der gerechtelijke bekentenis in het burgerlijk recht. Na zijn promotie vestigde hij zich 

als advocaat te Zwolle. Hij werd achtereenvolgens beëedigd tot substituut-griffier (1887), rechter (1892) en presi-

dent (1908) bij de arrondisements-rechtbank van Amsterdam. Algemeen Handelsblad, 20 maart 1935. 

72	 Ibidem, nr. 4, donderdag 10 februari 1881.
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corps diende te vertegenwoordigen, terwijl de Vox een ‘particuliere onderneming van de 

redacteuren’ was en dat het in het eigen belang van de redactie was ‘de Vox voor onze le-

zers zoo smakelijk mogelijk te maken’. Dat sprak volgens de redactie vanzelf.73 De redactie 

beleefde zelf waarschijnlijk ook meer plezier aan de publicatie van een feuilleton dan aan 

haar taak de almanakbesprekingen te verzorgen: in de praktijk van alle dag was het niet 

voor niets de gewoonte geworden dat het jongste redactielid deze taak op zich nam.74 Erg 

aantrekkelijk was die zware klus nu bepaald niet. Of zoals een recensent in het Studenten 

Weekblad het al verwoordde: ‘ik geef toe dat de lectuur niet vermakelijk [is], doch men 

leest geen critiek voor zijn plezier, evenmin als men er die voor schrijft’.75 De bespreking 

van alle gedichten en verhalen – waarbij vorm, inhoud en stijl aan de orde kwam – leverde 

ellenlange en vaak saaie recensies op.

Maar de studenten en met name de auteurs van het mengelwerk wilden ook geen kri-

tiek lezen die hen niets opleverde. Aan de recensie van het jongste redactielid werd niet 

altijd even veel waarde gehecht; eerder haalden de studenten daarover de schouders op.76 

Het gebeurde daarom ook wel dat ook andere studenten hun oordeel gaven over (een ge-

deelte van) het mengelwerk. Al had dit niet altijd het gewenste resultaat. In Groningen 

nam ene student R. het laatste deel van de recensie van de studentenalmanak voor 1882 

abrupt over van de eerste recensent. In principe werd de Groningse almanak wel vaker 

door een niet-redacteur besproken. Het initiaal R. stond echter voor Roskam: een club in 

het corps van zes jongerejaars, die een ‘literarisch-comité’ hadden afgevaardigd (drie stu-

denten) om de almanak te recenseren. De recensie sprak erg lovend over bepaalde stuk-

ken van het mengelwerk, maar achteraf bleken juist deze door één van henzelf geschre-

ven te zijn.77 

De onenigheid over de kwaliteit van de recensies bracht de Groningse student – en 

oud-redacteur van Minerva – P.J. Troelstra (na weer een ‘onverkwikkelijk droogstoppel-

achtig geschrijf’ van een ‘onbevoegde’ recensent te hebben gelezen) in Vox Studiosorum/

Studenten Weekblad van donderdag 3 maart 1887 tot het voorstel de recensies in het ver-

volg te laten schrijven door een bevoegd persoon: ‘vraagt een litterator, die bij weten-

schap ook gevoel en verbeelding bezit; ge zult dan een rechtvaardige en opbouwende 

kritiek verkrijgen.78 En kunt ge geen bevoegde vinden; welnu, laat dan niet kritiseeren’.79 

73	 Ibidem, nr. 10, donderdag 24 maart 1881.

74	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 3, donderdag 26 januari 1882.

75	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 34, maandag 29 januari 1872.

76	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 13 (1887) nr. 6, donderdag 17 februari 1887.

77	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 4, woensdag 1 maart 1882.

78	 P.J. Troelstra (1860-1930) – medeoprichter en dertig jaar aanvoerder van de Sociaal-Democratische Arbeiders-

partij – studeerde rechten in Groningen van 1882 tot 1888. Hij was lid van verschillende genootschappen en se-

nator van Vindicat. In het collegejaar 1883-1884 was hij lid van de Minerva-redactie. In het tweede jaar van zijn 

studie werd hij lid van de almanakcommissie, later secretaris en voorzitter. Piet Hagen, Politicus uit hartstocht. 

Biografie van Pieter Jelles Troelstra (Amsterdam 2010) 70-115.

79	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 13 (1887) nr. 4, donderdag 3 maart 1887. Troelstra was zelf een fervent 

mengelwerkschrijver. Behalve in de Groningse studentenalmanak, publiceerde Troelstra ook mengelwerk in de 

Gentse almanak ’t Zal wel Gaan.
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Enkele nummers later kreeg hij bijval van de Groningse medestudent en latere dichter 

J.B. Schepers: ‘laat iedere redactie in hare stad een man zien te vinden, geneigd onze lit-

teraire producten te toetsen aan zijn ideeën. Het verkieselijkst blijft natuurlijk iemand die 

zelf gestudeerd heeft en dus beter over de studententoestanden kan oordelen’.80 

Het voorstel leidde tot discussie in de bladen. De redacties van de landelijke bladen 

hadden min of meer een monopolie verworven als het ging om de almanakbespreking. 

Of was dat misschien verkeerd? Uiteindelijk besloten beide landelijke dagbladen voor 

de almanakrecensies een bevoegd persoon te benaderen: de redactie van Minerva vroeg 

J. ten Brink, hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde te Leiden, en de redactie van 

80	 Ibidem, nr. 8. J.B. (Johan) Schepers (1865-1937) studeerde Nederlandse letteren in Groningen. Hij raakte tij-

dens zijn studietijd bevriend met Troelstra in wiens tijdschrift For hûs en hiem hij ook (in het Fries) publiceerde. 

Hij promoveerde in 1891 op Groningen als hanzestad. Na zijn promotie werd hij leraar Nederlands en Aardrijks-

kunde in achtereenvolgens Tilburg en Haarlem. Schepers was medewerker van verschillende tijdschriften, waar-

onder De Groene Amsterdammer en Den Gulden Winckel. Hij publiceerde gedichten en toneelstukken. Hij richtte 

in Haarlem de Friese vereniging ‘Gysbert Japiks’ op. G. Gosses, ‘Johan Bernard Schepers (Heerenveen 15 Augustus 

1865-Haarlem 10 Juli 1937)’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1938-1939 

(Leiden 1939) 98-106. 

Afb. 14 De almanakcommissie van de Groningse studentenalmanak in 1885. In het midden staat de 

preses van de commissie, P.J. Troelstra. rhc Groninger Archieven.
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Vox Studiosorum/Studenten Weekblad benaderde J. te Winkel, die in 1892 hoogleraar Ne-

derlands zou worden aan de universiteit van Amsterdam.81 

Sommige studenten stemden in met deze keuze. De Groningse student Schepers was 

uitermate tevreden over de goede en serieuze recensie van de Groningse studentenalma-

nak van Te Winkel in de Vox.82 Andere studenten waren minder tevreden. Een Delfts stu-

dent kon de recensies van Ten Brink niet echt waarderen. Volgens hem was het van Ten 

Brink alleen maar een manier ‘om ook in de studenten-wereld zijn wraak tegen de Nieu-

we Gids te luchten’.83 Ten Brink werd door de ‘Tachtigers’ gerekend tot de oude genera-

tie, zijn werk werd in De Nieuwe Gids aangevallen. Hijzelf weigerde als redacteur van het 

tijdschrift Nederland werk van de jongere garde (waaronder Jacques Perk, wiens werk ook 

door De Gids was geweigerd).84 De redactie haastte zich te verklaren dat ze het absoluut 

niet eens was met de strekking van het stuk en dat het eigenlijk de grenzen van de publi-

citeit overschreed.85 Daarmee verklaarde ze zich feitelijk tegen de tachtigers en plaatste 

ze zich op een conservatief standpunt. Want het was wel degelijk waar wat de Delftse stu-

dent naar voren bracht. Ten Brink verklaarde in Minerva dat hij met plezier de almanak-

ken wilde recenseren omdat de Nederlandse studenten kleine kunstwerken in de alma-

nakken publiceerden. Hij noemde ze daarbij het ware Jong-Holland: ‘men spreekt veel 

over Jong-Holland, een menig schamel hoopje schreeuwers heeft zich het privaat eigen-

dom van dezen titel pogen toe te eigenen. Het ware Jong-Holland schijnt mij gevormd te 

worden door de studentenmaatschappijen van de Nederlandse universiteiten te Leiden, 

Amsterdam, Utrecht, Groningen en Delft’.86 De Amsterdamse studenten keerden zich in 

het pas opgerichte Propria Cures tegen de recensie van Ten Brink van de Amsterdamse 

almanak. Maar dat was, aangezien een deel van de Amsterdamse studenten juist erg en-

thousiast was over de Nieuwe Gids, niet verwonderlijk. 

Afgezien van de keuze voor de beide Neerlandici laat het besluit van de redacties van 

de landelijke studentenbladen zien hoeveel belang werd gehecht aan de letterkundige 

ontwikkeling van studenten. En hoe het debat hierover in de bladen leidde tot het inzicht 

dat er betere recensies van de almanakken geschreven zouden moeten worden (waar de 

studenten werkelijk wat van konden opsteken) die op hun beurt zouden leiden tot men-

gelwerk van een hoger niveau. Maar of het afdoende was, moest nog blijken.

81	  J. ten Brink (1834-1901) was van 1884 tot 1901 hoogleraar Nederlandse taal- en letterkunde aan de Rijksuniver-

siteit Leiden. J. te Winkel (1847-1927) was van 1892 tot 1918 hoogleraar Midden-Nederlands, nieuwere Nederlandse 

taal- en letterkunde, Gotisch, Angelsaksisch en midden-Hoogduits aan de Gemeentelijke Universiteit van Am-

sterdam. 

82	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 1, donderdag 15 januari 1891.

83	 De Nieuwe Gids was het tijdschrift van de ‘Tachtigers’, een groep jonge kunstenaars die wilden afrekenen met 

de oude generatie en de middelmaat zoals vertegenwoordigd in De Gids. Zie over de beweging van Tachtig: Endt, 

Het festijn van tachtig.

84	 Aerts, De Letterheren, 518.

85	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 5; Minerva 14 (1889-1890) nr. 33.

86	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 33, donderdag 16 januari 1890.
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8.5	 De plaatselijke almanak bedreigd in haar bestaan

De discussies in de landelijke studentenbladen over de verslagen, het mengelwerk, de va-

ria en ten slotte de recensies lieten zien hoeveel belang werd gehecht aan de almanak. Te-

gelijkertijd kwam in deze discussies naar voren hoe moeizaam de almanakken tot stand 

kwamen en tot hoeveel ruzie en onenigheid ze aanleiding gaven. Dat liet onverlet dat de 

almanak van groot belang was voor de corpora. Alle almanakredacties wilden niet alleen 

de vorige redacties, maar ook de redacties in de andere steden de loef afsteken. De alma-

nak moest, hoe dan ook, ieder jaar verschijnen. De landelijke studentenbladen moesten 

daarom niet in het vaarwater van de almanak komen. 

Dat er angst was voor concurrentie van de landelijke studentenbladen bleek ten tijde 

van de oprichting van Vox Studiosorum. Voor de redactie van het nieuwe blad sprak het 

vanzelf dat het orgaan ook plaats zou bieden aan mengelwerk van studenten. Hoewel de 

redactie verklaarde dat ze absoluut niet wilde concurreren met de plaatselijke almanak-

ken – volgens haar bij uitstek de plaats waar studenten hun mengelwerk moesten publi-

ceren – ontstond al vrij snel (in ieder geval in Leiden) het idee dat publicatie van men-

gelwerk in Vox Studiosorum ‘de ruïne van den almanak zou zijn’.87 Dat had alles te maken 

met de zogenaamde almanakcrisis waar in 1864 in Leiden sprake van was. Aan de ene 

kant stond vast dat de almanak moest verschijnen, aan de andere kant was het ieder jaar 

weer een ongelooflijke toer om vijf studenten bereid te vinden de almanak te redigeren 

en de studentengemeenschap mengelwerk in te laten sturen. In mei 1864 had het vijftal 

benodigde studenten voor de almanakredactie zich nog niet aangediend en werd zelfs de 

vrees geuit dat in 1865 helemaal geen Leidse studentenalmanak zou verschijnen.88 Toen 

daarnaast het gerucht werd verspreid: 

dat er naast den Leidschen almanak wellicht een jaarboekje zou verschijnen, en men 

daarenboven vermoedde dat onder die plannen een lid der redactie van Vox school, won 

’t gerucht al gaande weg in omvang, dat de Vox het er op gemunt had den almanak te 

doen sterven.89 

Volgens één van de Leidse redacteuren van Vox Studiosorum, R.E. Hattink (die in 1867 bij 

zijn afscheid als redacteur in Vox Studiosorum verslag deed van deze gebeurtenissen), 

had het nieuwe landelijke studentenblad helemaal niet de ondergang van de plaatselijke 

studentenalmanak op het oog. Ook bij de verschijning van de eerste almanakrecensies 

in Vox Studiosorum beweerden sommige studenten weer ‘dat de Vox den almanak met 

leede oogen zag’. Hattink begreep dit niet. Er was nooit aan concurrentie gedacht: ‘alsof 

twee zoo geheel verschillende uitingen van studentenpennen niet vreedzaam naast elk-

ander zouden kunnen bestaan!’90 Het leidde er niettemin toe dat Vox Studiosorum zich 

87	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 3; Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 3. 

88	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 8-9. De Leidse studentenalmanak voor 1865 kwam er uiteindelijk toch. 

89	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 3.

90	 Ibidem. 
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voornamelijk richtte op studentenbelangen en geen plaats bood aan mengelwerk. Ken-

nelijk vreesde ze gebrek aan medewerking als het landelijke blad uitsluitend als concur-

rent voor de plaatselijke almanak gezien zou worden.

Enkele jaren later stelde een Groningse student in Vox Studiosorum de vraag aan de 

orde of het gezien de moeite waarmee jaarlijks de studentenalmanakken tot stand kwa-

men niet logischer was alle letterkundige krachten te bundelen en één Nederlandse stu-

dentenalmanak uit te geven: 

er is ééne stem [Vox Studiosorum] in ons midden opgegaan die waakt voor onze gemeen-

schappelijke belangen. Waarom zou dezelfde geest die haar doet spreken, ons geen ander 

orgaan kunnen schenken om wat daar misschien in ons midden schuilt van litterairische 

talenten, van dichtergave, of stijl, aan het licht te brengen?91

Hij dichtte de Vox-redactie een belangrijke rol toe. Zij moest jaarlijks aan iedere univer-

siteit en atheneum een student aanwijzen. Deze vijf studenten zouden gezamenlijk de 

almanak-redactie vormen. De Nederlandse almanak moest plaats bieden aan het men-

gelwerk, maar ook aan algemene verslagen en varia. Voor deze Groningse student sprak 

het vanzelf dat zoals één landelijk studentenorgaan alle Nederlandse studenten verte-

genwoordigde, ook één landelijke studentenalmanak zou worden opgericht, in plaats 

van de verschillende plaatselijke jaarboekjes. In Vox Studiosorum volgde een korte re-

actie van de redactie. Over het plan zelf sprak ze opvallend genoeg geen oordeel uit. 

De redactie benadrukte vooral de praktische bezwaren die aan dit initiatief kleefden. Ze 

wenste van een dergelijke moeilijke taak, namelijk om de juiste mensen te kiezen, ver-

schoond te blijven.92 

In Vox Studiosorum verscheen daarentegen een heel positieve recensie van het in 1866 

opgerichte nieuwe landelijke letterkundig tijdschrift Noord en Zuid. Tijdschrift voor de 

beoefening der fraaie Letteren. De Utrechtse oprichters van dit nieuwe landelijke letter-

kundig studentenblad meenden – net als de Groningse student – dat de plaatselijke stu-

dentenalmanak niet (meer) de meest geschikte plaats was voor publicatie van mengel-

werk. Vox Studiosorum legde zich tot spijt van de oprichters vooral toe op academische 

kwesties:

De Vox Studiosorum, anders als hiertoe aangewezen, behandelt meer en meer, en mis-

schien terecht, uitsluitend Academische toestanden en voorvallen van momentaneel be-

lang, waarbij niet zoo zeer op den vorm als wel op den inhoud, minder op duurzame, dan 

op oogenblikkelijke waarde wordt acht geslagen.93 

De redactie van Noord en Zuid liet doorschemeren dat zij meende dat Vox Studiosorum 

als landelijk blad tekort schoot omdat zij geen plaats (meer) bood aan mengelwerk van 

studenten. Dat betekende dat de plaatselijke studentenalmanak nog steeds de enige plek 

91	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 267.

92	 Ibidem, 368.

93	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 2. 
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was waar de Nederlandse student ‘de indrukken zijner ziel en de gevoelens van zijn hart 

[kon] openbaren’.94 

De Leidse Vox-redacteur H. de Lang – die het blad in Vox Studiosorum recenseerde – 

steunde het initiatief van de Utrechtse oprichters om in een landelijk orgaan maande-

lijks of tweemaandelijks plaats te bieden aan letterkundig werk van studenten.95 Volgens 

hem was een literair studentenorgaan ‘aangenaam, nuttig, noodzakelijk’.96 Het nieuwe 

tijdschrift – zo hield hij zijn lezers voor – betwistte het feit dat de almanakken voldoende 

tegemoet zouden komen aan de literaire ontwikkeling van studenten: ‘het wil naast het 

mengelwerk onzer almanakken staan, kon het zijn die verdringen’.97 Enkele recensies van 

Noord en Zuid in de literaire bladen bewezen ook dat van een dergelijk letterkundig tijd-

schrift in de buitenwereld wel notie werd genomen, terwijl dat met een studentenalma-

nak bijna nooit het geval was. De Lang benadrukte dat in zijn ogen de almanak iets op-

geschroefds had: hij moest op een bepaalde tijd verschijnen en het mengelwerk kreeg 

dan een plaats achter alle praktische gegevens en de verslagen. Een tijdschrift, meerma-

len per jaar verschijnend, leek hem beter. Hij juichte daarom de oprichting van dit nieu-

we landelijke studentenblad toe. De corpora zouden evengoed nog jaarlijks een almanak 

kunnen uitgeven met het voorwerk en de verslagen. Eventueel zou dit ook kunnen wor-

den gepubliceerd in de Vox (waarmee hij impliciet aangaf geen moeite te hebben met de 

opheffing van de almanak). Hij wees dus ook het plan van de Groningse student af om 

één Nederlandse studentenalmanak uit te geven. Daar bleef immers het nadeel aan ver-

bonden dat hij slechts eenmaal per jaar zou verschijnen.98 De Lang was overtuigd dat een 

landelijk letterkundig blad beter zou tegemoetkomen aan de literaire ontwikkeling van 

studenten. 

De Lang wenste het nieuwe landelijke studentenblad een lang en voorspoedig leven 

toe. Maar al na twee jaren werd Noord en Zuid weer opgeheven. Eén van de redacteu-

ren van Noord en Zuid, de Utrechtse student I. Esser, publiceerde een zogenaamd graf-

schrift (‘Epitaphius’) in Vox Studiosorum: ‘ “Noord en Zuid” is dood; morsdood, voor goed 

dood’.99 Esser refereerde in het stuk aan de kwade tongen die beweerden dat het blad ei-

genlijk al dood was bij de geboorte; dat het geen blijk had gegeven van ‘levensvatbaarheid’ 

en het in de strijd tegen de almanak wel bezwijken moest. Eén van de redenen voor het 

bezwijken van het blad was het gebrek aan medewerking. Na de oprichting en het verzen-

den van de presentexemplaren volgde volkomen stilzwijgen, een oorverdovende stilte:

94	 Noord en Zuid. Tijdschrift voor de beoefening der fraaie Letteren 1 (1866) 1.

95	 H. (Herman) de Lang (1846-1932) studeerde theologie in Leiden. Hij werd in 1871 bevestigd als predikant te 

Oude Niedorp. Hij was daarna nog predikant in Beets en Wormerveer. De Lang was tientallen jaren medewer-

ker van het Nieuws van den Dag. Hij redigeerde daarnaast vanaf 1884 het vrijzinnig godsdienstig blad De Hervor-

ming, het wekelijks orgaan van de Nederlandse Protestantse Bond. Biographisch woordenboek van protestant-

sche godgeleerden in Nederland, deel 5 [dbnl].

96	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 34.

97	 Ibidem. 

98	 Ibidem, 32-44.

99	 Ibidem, 373.
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Dat hooghartig (?) zwijgen was tevens, en dit gevoelden wij terstond, een bewijs dat N. 

en Z. met andere zwarigheden zou te worstelen hebben dan welke wij hadden voorzien; 

voor eenigen onzer zelfs reeds een reden om te vreezen dat het jonge tijdschrift, niet, als 

het akademiesch overzicht met onbehagelijke koelheid zegt […], door gebrek aan krach-

ten, maar door stelselmatige onthouding van krachten ‘overlijden’ zou.100 

Dat was inderdaad wat er gebeurde. Die onthouding had volgens Esser alles te maken 

met ‘beklagelijke traditieaanbidding’.101 Esser benadrukte in zijn artikel dat het aantal pa-

gina’s mengelwerk in de Utrechtse studentenalmanak voor 1868 (dus na de oprichting van 

Noord en Zuid) plotseling in omvang was toegenomen (van 124 tot 260 pagina’s). Terwijl 

in de voorgaande jaren de omvang steeds rond de 130 pagina’s had geschommeld. En nog 

gekker was dat die bijdragen afkomstig waren van studenten, die al jaren aan de acade-

mie hadden doorgebracht, zonder ooit iets in de almanak te publiceren: 

wie het tegenspreken wil ga zijn gang; ik voor mij beweer dat al die vellen druks slechts de 

uiting zijn van dwaze apenliefde en hersenschimmige vrees. Eene beweering die ik vooral 

staande houd nu, zelfs na zulk een ‘voordeelig jaar’, de redactie genoodzaakt geweest is 

aan de inteekenaaren de vraag voor te stellen: moet de almanak niet worden afgeschaft? 

Want eilacie, met den schrik voor de ingebeelde vijandschap van N. en Z. was ook de 

geestdrift der Almanakkers, naar ’t scheen, vervlogen.102

Niemand bekommerde zich meer om een nieuwe almanakredactie. De ‘heren stemop-

nemers’ zaten dag in dag uit ‘bij de leelijke bussen zich te vervelen’. Uiteindelijk was op 

een vergadering van intekenaren (met nog geen tien procent opkomst) besloten dat ‘de 

Almanak, onze lieve Almanak’ moest blijven bestaan. Met voorbijgaan van het reglement, 

waren vijf studenten aangewezen tot het redigeren van de almanak. Dit was voor Esser 

tekenend: ‘deze keuze, die inderdaad het eenig middel was om het jaarboekje te behou-

den, is tevens het klaarste bewijs van zijne onhoudbaarheid op den duur’. Volgens hem 

had de huidige almanak geen ‘raison d’être’. Hij wenste de redactie voor 1869 succes en 

een krachtige ondersteuning van alle auteurs aan de academie toe, maar, zo eindigde hij:  

‘ ’t zij mij vergund den wensch er bij te voegen dat ze, als sommige andere exredacteuren, 

aan ’t einde van dat werk den almanak hebben leeren kennen als een even schadelijk als 

belachelijk hors-d’oeuvre’.103 Ten slotte riep hij ook de Vlaamse studenten ter verantwoor-

ding. Waarom hadden zij niets van zich laten horen? Zij hadden een rol van betekenis 

kunnen spelen en hun ‘broeders’ de teleurstelling kunnen besparen ‘van het Noord en 

Zuid in onze vlag, overklad te zien door Utrecht’. Wat hadden zij gedaan om ‘kleinsteed-

sche twistjes van letterkundig provincialismus’ de kop in te drukken?104 Nu was het te laat. 

100	 Ibidem, 374.

101	  Ibidem.

102	 Ibidem, 375.

103	 Ibidem, 376.

104	 Ibidem.

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   215 19-04-16   07:31



216  deel 2 betwiste eenheid

De tegenwerking van de almanakredacties – en met name de Utrechtse almanakredac-

teuren, die het blad niet anders wilden zien dan als ‘de gezworen vijandin van hun troetel-

kind’ – betekenden het einde van Noord en Zuid. De ‘almanakkers’ hadden gezegevierd. 

Drie redacteuren van Noord en Zuid – Harting, Chantépie de la Saussaye en Wttenwaal – 

werden in de navolgende jaren redacteur van Vox Studiosorum. In 1869 vormden zij gedrie-

en de Utrechtse redactie van de Vox. Het was niet verbazend dat zij niet al te enthousiast 

over de Utrechtse almanak schreven. In het academisch overzicht van april 1869 verklaar-

de de Utrechtse redactie dat ze ‘ongaarne’ overging tot de bespreking van de almanak. De 

verslaggever merkte op dat hij de almanak in ieder geval beter vond dat die van Leiden, 

maar verder vond hij het proza en de poëzie niet bijster mooi of goed. En na nog wat in-

houdelijke woorden ging hij snel over tot de bespreking van Panta Noèta (een corpsgezel-

schap dat door lezingen kennis van wetenschap en kunst wilde verspreiden), dat zich tot 

zijn grote vreugde in een ongestoorde bloei mocht verheugen, en – zo voegde hij daar nog 

even fijntjes aan toe – ‘dan ook inderdaad meer recht van bestaan heeft dan de almanak’.105

Hoewel sommige studenten dus overtuigd waren dat de almanak haar langste tijd had 

gehad, mislukten de pogingen tot de oprichting van een landelijk letterkundig blad. Het 

jaren later van 1881 tot 1884 uitgegeven Vrije Arbeid. Geïllustreerd Studenten-maandblad 

onderging hetzelfde lot als Noord en Zuid. Nu keerden echter ook de landelijke studen-

tenbladen zich tegen het bestaan van een landelijk letterkundig tijdschrift naast de alma-

nakken. Vox Studiosorum/Studenten Weekblad keurde de publicatie van mengelwerk van 

studenten in een apart letterkundig studentenmaandblad af. De opkomst van een letter-

kundig studenten maandblad was een ongelukkig verschijnsel. Zowel de Vox als Minerva 

hadden zich inmiddels toegelegd op de bespreking van corpsbelangen, het leveren van 

recensies en dergelijke. De Vox en Minerva waarborgden met andere woorden de letter-

kundige ontwikkeling van de studenten door de uitgebreide almanakrecensies die zij ver-

zorgden; het mengelwerk zelf moest bewaard blijven voor de almanakken. De Vox riep 

‘ieder die het goede meent met zijn corps’ expliciet op zijn bijdragen te onthouden aan 

dit nieuwe studentenorgaan en zijn beste krachten te ‘wijden aan den almanak, opdat 

deze werkelijk eens zal worden wat hij zijn wil en zijn moet’.106 

In Minerva werd een versnippering van krachten op literair gebied evenmin wenselijk 

geacht. Vooral niet in een tijd ‘waarin de geest van onzer kleine maatschappij zich zoo 

weinig in deze richting openbaart’.107 Daarnaast riep ook het in Vrije Arbeid geschetste 

beeld van de student en het studentenleven weerstand op: 

Het is weer diezelfde ondragelijke figuur, die altijd voor de type van ‘den student’ moet 

poseeren, waardoor de buitenwereld zich ‘den student’ altijd denkt als een wezen dat 

met zijn hoed achterover loopt, met zijn stok zwaait, over zijn ‘kast’ praat en geen amu-

santer conversatie weet dan zijne beeren.108 

105	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 36-38.

106	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 15, donderag 12 mei 1881, nr. 16, donderdag 19 mei 1881.

107	 Minerva 6 (1881-1882) nr. 12, woensdag 11 mei 1881.

108	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 16, donderdag 19 mei 1881. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   216 19-04-16   07:31



8 studentenblad versus almanak  217

In Vox Studiosorum/Studenten Weekblad hekelde de Leidse student H.J. de Dompièrre de 

Chaufepié het nieuwe maandblad: ‘het schijnt dat studenten daar publiceren wat alma-

nakredacties weigeren’.109 

Hijzelf had zich met name gestoord aan het stuk ‘Kleine Attenties’ uit het schetsboek 

van een student. In dit stuk neemt de schrijver ons op St. Nicolaas-avond mee naar drie 

studenten. De eerste – een vadsige Jonker – zit in zijn luie stoel – en ontvangt zijn surpri-

se met een zekere vanzelfsprekendheid. De prachtige, kostbare doekspeld met briljanten 

omzet – een cadeau van zijn verloofde – wordt achteloos in de cassette gegooid, terwijl 

de student zich hardop realiseert dat hij waarachtig wel eens aan zijn doctoraal mag gaan 

denken, voordat ‘dat zaakje’ nog in het honderd loopt. Het ‘zaakje’ is zijn voorgenomen 

huwelijk met een dochter van een rijke heer, die kennelijk niet helemaal blind is voor de 

ware motieven van zijn aanstaande schoonzoon: ‘die gekke ouwe heer van haar schijnt te-

genwoordig toch al in den neus te krijgen dat ik ZEd.’s wèl gespekte beurs alléén meer ado-

reer dan zijn dochter en ’t B.W. samen’.110 Daarna treft de lezer een ‘hoopvollen literator’ 

aan zijn bureau. Gehuld in een een ‘chambre-cloak’ blaast hij uit ‘zijn oprechten Gouwen-

aar dwarrelende rookwolken’. Hij ontvangt een kistje met verschillende cadeautjes. Onder 

meer een ‘lief’ leeswijzertje ‘aus liebe’, dat hij meteen ‘in hartstochtelijke vervoering aan 

zijn lippen’ drukt. De gelukkige student krijgt ten slotte ook nog sloffen van Ma en een sur-

prise van zijn nichtje.111 Ten slotte komen we op bezoek bij een arme student, die studeert 

op kosten van zijn voogd. Deze student heeft geen enkele surprise gekregen. Mager en 

bleek zien we hem zitten in zijn ‘vunzig krotje’ aan zijn ‘gebrekkige tafel bij zijn walmende 

lamp’, het voor hem liggend papier doorweekt van tranen. Waarop de auteur besluit: ‘ge-

brek aan liefde is hard, lezer. O, gij die aan de poëzie van den Sinterklaasavond gelooft, be-

denk toch, het is een oud maar waar woord: ‘kleine attenties’ zijn de geurige rozeknopjes 

in het bouquet der menschenliefde’.112 De Dompièrre de Chaufepié adviseerde de schrij-

ver van dit stuk vooral voor zichzelf te schrijven en zijn werk niet meer te laten drukken:

Mocht schrijver nog ooit eens iets schrijven, ontleend aan onze kring, laat hij dan eerst 

goed rondzien en niet door zijn onhandigheid een grooten ondienst bewijzen aan onze 

geheele maatschappij, wanneer hij niet in staat is ware beelden te scheppen, laat hij dan 

voor zijn eigen scheppen zoveel als hij wil, maar laat hij dan de lust bedwingen om zich 

‘gedrukt’ te zien.113 

Kennelijk stoorde het hem mateloos dat de studentenwereld op deze volgens hem onjuis-

te en voor hem onwelkome manier werd tentoongesteld.

109	 H.J. de Dompièrre de Chaufepié (1861-1910) studeerde te Leiden. Hij promoveerde in 1889 tot doctor in de 

klassieke letteren. Hij werd in 1892 conservator en een jaar later directeur van het Museum van Oudheden te Lei-

den. A.O. van Kerkwijk, ‘Levensbericht van H.J. de Dompièrre de Chaufepié’, in: Jaarboek van de Maatschappij 

der Nederlandse Letterkunde, 1911 (Leiden 1911) 127-138.

110	  Vrije Arbeid 3 (1883-1884) 178-179.

111	  Ibidem, 180-181.

112	  Ibidem, 182.

113	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 10 (1884) nr. 8, donderdag 6 maart 1884.
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De schrijver van het betreffende stuk, de Groningse medewerker Alberts, reageerde in 

Vox Studiosorum/Studenten Weekblad.114 Hij ging niet zozeer op de kritiek zelf in, maar 

verdedigde meer in het algemeen zijn medewerking aan het blad Vrije Arbeid. Hij was 

ervan overtuigd dat naast de almanak (waarvan hij overigens zelf ook redacteur was ge-

weest) een algemeen maandblad recht van bestaan had. Ten eerste zouden ‘ook niet-le-

den der studentencorpsen […] daarin kunnen schrijven’. Dat gold bijvoorbeeld voor zijn 

studievriend Heeres (die meerdere jaren redacteur was geweest van Minerva) maar die 

inmiddels geen lid meer was van Vindicat.115 Ten tweede was voor muziek, tekeningen, 

populairwetenschappelijke schetsen et cetera in de almanak vaak geen plaats. Hij vond 

het initiatief tot de oprichting van Vrije Arbeid ‘voorzeker een loffelijk streven’.116 

De strekking van bijvoorbeeld het stuk ‘Kleine Attenties’ (vadsige jonker versus arme 

student), de kritiek op dit stuk en de opmerking van Alberts dat Vrije Arbeid ook plaats 

zou bieden aan het werk van niet-corpsleden, bevestigen het vermoeden dat niet alleen 

vrees voor concurrentie voor de studentenalmanakken ten grondslag lag aan de weer-

stand die het nieuwe letterkundig studentenblad opriep, maar ook (de inhoud van) het 

blad zelf dat – door ook kopij van niet-corpsleden op te nemen – een onwelkome aanvul-

ling was op de bestaande studentenperiodieken. De groeiende groep studenten die geen 

lid werden van het corps vormde een bedreiging voor de hegemonie van de corpora. Het 

was daarom belangrijk het voortbestaan van de studentenalmanak – als bewijs van een 

bloeiend corpsleven – te verzekeren. De corpora hadden een grote stem in de bladen. Al 

waren er ook andere geluiden. In Minerva werd de eerste jaargang van Vrije Arbeid ook 

geprezen om de uitstekende stukken die daarin waren opgenomen. De oprichters wer-

den bovendien ‘moedig’ genoemd.117 

8.6	 Coëxistentie of concurrentie?

De studentenalmanak nam een belangrijke plaats in de studentengemeenschap in. In de 

jaren zestig groeiden de almanakverslagen uit tot de plek waar de studenten hun wensen 

en grieven over het academisch onderwijs kenbaar maakten. De discussies hierover – on-

der meer in de landelijke bladen – leidden tot het besef dat objectiviteit en legitimatie van 

die verslagen een vereiste was om serieus genomen te kunnen worden. Het leidvde tot 

enige wetswijzigingen voor de almanak. Ook over het mengelwerk en de varia werd volop 

gediscussieerd in de landelijke bladen. De bladen zagen het als hun taak de letterkundige 

ontwikkeling van de studenten te stimuleren. Door middel van recensies probeerden de 

114	  Johannes Emilius Alberts (1861-1925) was de zoon van P.J. Alberts, rector van de hbs in Harlingen. Hij stu-

deerde geneeskunde te Groningen. Hij legde zijn doctoraal examen af in 1885 (te Amsterdam) en bleef tot 1891 as-

sistent van Prof. dr. H.W. Middendorp te Groningen. Daarna was hij werkzaam als scheepsarts en huisarts.

115	  F.W. Stapel, ‘Levensbericht van Prof. Mr J.E. Heeres’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Let-

terkunde (Leiden 1932) 137-145, aldaar 138.

116	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 10 (1884) nr. 10, donderdag 20 maart 1884.

117	  Minerva 7 (1882-1883) nr. 10, woensdag 26 april 1882.
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bladen het mengelwerk te verbeteren. Aanvankelijk stuitte dit op weerstand (wat onder 

meer tot het besluit leidde in Vox Studiosorum hoegenaamd geen mengelwerk van stu-

denten te publiceren), maar al snel werden de almanakrecensies gewaardeerd omdat ze 

de status van de almanak verhoogden. De almanak en het landelijke studentenblad vul-

den elkaar met andere woorden aan. Dat was gezien de grote invloed van de corpora in 

de bladen ook niet vreemd. 

Maar niet alle studenten waren tevreden met de almanak als enige plaats voor de lite-

raire producten van studenten. Somminge studenten vonden zelfs een letterkundig stu-

dentenblad naast het landelijke studentenblad veel geschikter voor het mengelwerk van 

studenten. Immers, een landelijk letterkundig studentenmaandblad zou misschien wél 

opgemerkt worden door de buitenwereld. En goede recensies waren essentieel voor de 

literaire ontwikkeling van studenten. De oprichting van een landelijk letterkundig blad 

paste bovendien volledig bij de toenemende saamhorigheid. Ten slotte konden ook niet-

corpsleden – die niet mochten publiceren in de almanak – hierin publiceren. Een lande-

lijke letterkundig studentenblad bood kortom heel veel mogelijkheden. Maar de oprich-

ters van de letterkundige studentenbladen stuitten op groot verzet. De corpora verzetten 

zich hevig tegen deze nieuwe letterkundige studentenbladen omdat zij vreesden dat een 

dergelijk studentenorgaan de ondergang van de plaatselijke almanak zou betekenen. De 

almanak vormde een belangrijk statutssymbool van de corpora, die zichzelf beschouw-

den als de vertegenwoordiging van de plaatselijke studentengemeenschap. De corpora 

slaagden erin de plaatselijke almanak te handhaven. Al konden zij daarmee niet voorko-

men dat de betekenis van de corpsalmanak uitgehold raakte: deze vertegenwoordigde 

aan het einde van de negentiende eeuw al lang niet meer de gehele plaatselijke studen-

tengemeenschap, net zoals ook de corpora zelf hun dominante positie kwijtraakten. 
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9 Kweekschool der maatschappij
  ‘Studie en leven mogen niet gescheiden,  

zij moeten gepaard zijn!’

‘O, gevoelt het toch zelve, dat een vervelend en eentonig leven aan eene Academie niet 

de conditio sine qua non is, om later een nuttig lid der maatschappij te worden’, zo 

schreef de Utrechtse redactie van Vox Studiosorum in 1865 na een geslaagd kroegfeest. 

Het was belangrijk dat ‘een krachtige inspanning’ werd afgewisseld met een ‘vrolijke uit-

spanning’.1 Studenten werden met andere woorden geacht niet alleen colleges te vol-

gen en te studeren, maar ook deel te nemen aan het verdere academieleven. De student 

moest gedurende de jaren die hij doorbracht aan de academie tot volle bloei komen. Hij 

moest zich vormen voor de maatschappij. Voor die (wetenschappelijke) vorming was 

het volgen van academisch onderwijs en zelfstandig studeren van groot belang, maar 

even noodzakelijk voor die vorming en opvoeding was de omgang met de medestuden-

ten op de sociëteit (ofwel kroeg), het lidmaatschap van andere corpsgezelschappen en 

-genootschappen, zoals de scherm- en gymnastiekvereniging, het studentenconcert of 

de debatingclub, en het bezoek aan toneel- en muziekuitvoeringen, wat niet alleen goed 

was voor de vorming van gehoor en smaak, maar studenten ook in contact bracht met 

de burgerij. Al deze vormen van ‘uitspanning’ maakten een wezenlijk onderdeel uit van 

de opvoeding en vorming van de student voor de maatschappij. Daarvoor was het lid-

maatschap van het corps, de ‘kweekschool der beschaving’, onmisbaar. In de omgang 

met elkaar konden de studenten komen ‘tot wrijving der gedachten’, die leidden tot de 

‘waarheid’. Op die manier kon de student (maar ook de studentenwereld) tot haar be-

stemming komen. Daarvoor was het nodig dat er eendracht heerste in de studenten-

wereld. Pas dan kon die omgang met elkaar tot zijn volle recht komen. De landelijke 

studentenbladen vertolkten deze liberale idealen.2 De studenten riepen elkaar in het 

landelijke studentenblad op tot onderlinge omgang en eenheid. Want die werd maar al 

te gemakkelijk bedreigd. 

1	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 293.

2	 Opvallend in het discours in de studentenbladen is dat voortdurend wordt gewezen op ‘botsing’ en ‘wrijving’ 

die leidt tot de ‘waarheid’. De plicht van de mens om zich volledig te ontplooien wordt ook verwoord in het kri-

tisch liberalisme van de jaren veertig en later. Het sluit minder goed aan bij het ‘individualistische’ Bildungside-

aal zoals dat werd uitgedragen door de Duitse geleerde Wilhelm von Humboldt (1767-1835). 
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9.1	 ‘Vormt u voor de maatschappij’

De redactie van Vox Studiosorum publiceerde in 1866 de rede van de rector van het 

Utrechtse studentencorps W.H. de Beaufort, die hij op 26 oktober 1866 bij de inauguratie 

van de nieuwe leden van het Utrechtse studentencorps had uitgesproken.3 De studenten-

tijd was voor de student de beste, gelukkigste tijd van zijn leven, maar ook de meest ge-

wichtige tijd: ‘van de jaren hier gesleten hangt alles af, de vorming van ons karakter, onze 

latere carrière, onze geheele toekomst’. De studententijd zou de student voorbereiden op 

de ‘edele, maar ook moeijelijke taak’ die de maatschappij hen zou opleggen:

Wij moeten later als gepromoveerden de kern zijn der maatschappij, haar krachtigste ele-

ment, de vertegenwoordigers van de aristocratie des geestes in haar midden. Wij moeten 

de voorhoede uitmaken in den grooten strijd der waarheid tegen dwaling en vooroor-

deel, die rondom ons gevoerd wordt; wij moeten, om ons van de krachtige metaphoor 

te bedienen, onlangs door een’ onzer hoogleeraren gebezigd, wij moeten bouwen, bou-

wen aan de ontwikkeling der maatschappij, aan den zedelijken vooruitgang van ons volk; 

volksleiders, demagogen, in den goeden, in den waren zin van het woord moeten wij zijn, 

met een open oog en eene genezende hand voor de gebreken van ons volkskarakter.4 

De studenten moesten zich wapenen tegen de politieke lauwheid, de besluiteloosheid, 

het gebeuzel en getreuzel, de eigenschappen die volgens De Beaufort op dat moment het 

Nederlandse karakter kenmerkten. Het was duidelijk dat de latere oud-liberaal en redac-

teur van De Gids – zo jong als hij was – het pessimisme vertolkte dat meer van deze libe-

ralen bezielde.5 Interessant aan zijn toespraak was hoe hierin heel duidelijk naar voren 

kwam dat de academietijd volledig in het teken moest staan van de vorming, de volledige 

ontplooiing van de student tot een wetenschappelijk-zelfstandig en aan de maatschap-

pij dienstbaar mens. Want, zo benadrukte De Beaufort, het gewichtige doel van de oplei-

3	 W.H. (Willem) de Beaufort (1845-1918) studeerde vanaf 1861 rechten in Utrecht. Hij trad voornamelijk op de 

voorgrond door zijn rectoraat van het Utrechtse studentencorps. Aan het einde van zijn studie maakte hij ver-

schillende Europese reizen. In 1869 vestigde hij zich als advocaat in Amsterdam. Na zijn huwelijk in 1873 verhuis-

de hij met zijn vrouw naar het familielandgoed Den Treek in Utrecht. Hij bekleedde verschillende bestuurlijke 

functies, hij was lid van de Tweede Kamer (voor de liberalen), hij was minister van Buitenlandse Zaken, hij was 

van 1876 tot 1893 redacteur van De Gids, hij publiceerde historische essays en pleitte als vertegenwoordiger van 

de liberale cultuur voor godsdienstige tolerantie (zowel de katholieken als de kuiperianen vonden in hem een 

geducht tegenstander). De Beaufort belichaamde kortom wat hij in zijn rectorale rede zijn luisteraars had voor-

gehouden: hij diende zijn land naar vermogen. H. van der Hoeven, ‘Beaufort, Willem Hendrik de (1845-1918)’, 

in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/

bwn1/beaufort.

4	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 36-37.

5	 De pogingen van het conservatief ministerie om zich tegen de wil van de Tweede Kamer te handhaven – on-

der meer door politieke stemmingmakerij bij de verkiezingen van 1866 (waarnaar De Beaufort ook verwees) – de 

opkomst van de antirevolutionairen en de buitenlandse oorlogen van Pruisen en Oostenrijk tegen Denemarken 

in 1864 en van Pruisen tegen Oostenrijk in 1866 stemden veel (oud)liberalen pessimistisch. Zij vreesden de teloor-

gang van de nationale eendracht en waren onzeker over de identiteit van het Nederlandse volk. Zie ook: Te Velde, 

Gemeenschapszin en plichtsbesef, 31 e.v.; Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 118.
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ding, verplichtte ook tot een gewichtige invulling van de academietijd. Vooropstond dat 

de student daarbij volledige vrijheid had: ‘tot hiertoe werd gij opgeleid, van nu af aan zult 

gij u zelven moeten opleiden’. Maar juist die vrijheid van studie verplichtte de student om 

zichzelf te ontplooien: 

Maar gij zijt vrij in uwe studie, wij verwachten van u, dat gij u dan ook niet zelve aan ban-

den zult leggen. Dat gij het meeste werkt in het vak, dat gij gekozen hebt, dat gij aan uw’ 

arbeid die rigting geeft, die u het meest geschikt maakt tot het afleggen der examens die 

de wet van u vraagt, niets is natuurlijker. Maar gij zult toch ook niet alleen voor uw exa-

men werken, gij zult er toch het hoofd maar niet bij neerleggen, zoo gij genoeg weet om 

aan hooggeleerde eischen te voldoen.6

Wanneer een student zo zijn vrijheid meende te moeten inrichten, ried De Beaufort hem 

aan ‘nog een paar jaren op de schoolbanken door te brengen’. De vrijheid gebood een stu-

dent zich niet alleen in zijn eigen vak op te sluiten, maar er naar te streven zich algemeen 

te ontwikkelen: 

zijn belangstelling moet zich tot ieder vak, tot ieder terrein van menschelijke kennis uit-

strekken. Hij kan, hij mag niet onverschillig blijven aan de groote sociale en religieuze 

vraagstukken die onzen tijd beheerschen. Wat hij bovenal moet doen, zelfstandig onder-

zoeken zooveel hij kan, niet anderen voor zich laten denken. Vrije studie, het is het le-

vensbeginsel van het hooger onderwijs.7

Vooral de theologanten onder de nieuwe leden wilde hij dit principe op het hart drukken: 

‘ik hoop toch niet, dat gij zoo sterk determinist zult zijn, dat gij thans reeds vooruit be-

paald hebt, onder welke vanen gij u later scharen zult’. Als dat wel het geval was, konden 

ze beter niet gaan studeren. Een student moest nooit bevreesd zijn datgene te onderzoe-

ken wat hij tot dan toe voor objectieve waarheid had gehouden.8 

Behalve een brede interesse moest een student er ook op toe zien dat – hoe geleerd hij 

ook werd – zijn kunde praktische waarde zou hebben. En daarvoor was nu de studenten-

tijd bij uitstek geschikt:

Opent hij ons niet naast de vele geschrevene boeken dat groote ongeschreven boek, zoo 

raadselachtig en zoo leerzaam tevens; naast de eerwaarde gedenkstukken der wijzen van 

ouden en nieuwen tijd, de bonte menigte van jeugdige tijdgenooten; naast de eenzame 

stilte van het studeervertrek, de gezellige drukte der sociëteit. Biedt hij ons niet den meest 

ongedwongen omgang, de heerlijkste genoegens? Waar liefde tot de wetenschap uw hart 

dan doet kloppen, laat het daar ook niet ongevoelig blijven voor de schoone wereld die u 

omringt, voor de uitspanningen uwer jeugd voor de genoegens der vriendschap.9

6	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 40.

7	 Ibidem. 

8	 Ibidem. 

9	 Ibidem, 41.
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De rector riep zijn luisteraars op student te zijn ‘in den waren, in den rijken, in den schoo-

nen zin van het woord!’ De ware student wist dus het juiste evenwicht te vinden tussen 

inspanning en uitspanning. Die bracht zowel tijd door op zijn kamer voor het bestuderen 

van wetenschappelijke werken, maar zocht ook de omgang met zijn studiegenoten in het 

corps en op de sociëteit. 

De Beaufort waarschuwde direct voor het doorslaan in te veel genietingen. Dan zou 

het niet goed aflopen. De getuigen van die ‘eenzijdige levensopvatting’ bevonden zich of 

‘onder den tropischen hemel van Insulinde waarheen zij misschien wel via Harderwijk 

[waar het Koloniaal Werfdepot gevestigd was] vertrokken zijn’, of ergens op het platte-

land, vastgekluisterd in een baan, die zij nooit hadden gewenst. Het moest de toehoor-

ders duidelijk zijn geweest dat ware studentikoziteit niet gezocht moest worden in het 

‘hangen in koffijhuizen als eenige beezigheid, in het verwerpen van alle vormen, in hard 

schreeuwen en het loopen met dikke stokken en groote honden langs ’s Heeren straten’; 

iets waar iedere schipper of soldaat een student de loef mee af kon steken. Ware studen-

tikoziteit was daar:

Waar men vrij van alle affectie of voorname geblaseerdheid met een open hart voor de 

vele genoegens van het leven, zich vrolijk en onbezorgd voortbeweegt op het bloemrijk 

pad der jeugd, steeds gereed om bij ieder feest den beker der vriendschap met geestdrift 

te ledigen, maar het te midden der vrolijkste uitspattingen en der uitgelatenste dwaas-

heid niet vergetende, dat het leven ook nog eene ernstiger zijde heeft die wij niet kunnen, 

die wij niet mogen miskennen.10 

De Beaufort hoopte dat de student in alles – ook later – student zou blijven, dat voor ie-

dereen duidelijk was dat hij eens had geleefd ‘in dien dampkring van openhartigheid en 

loyaliteit, van jovialiteit en ware vriendschap’.11 

Eenzelfde overtuiging van het belang van vorming en opvoeding gedurende de studie-

tijd, sprak ook uit de positieve boekbespreking van het in 1866 verschenen autobiografi-

sche Academieleven van de bekende en populaire Leidse arts en hoogleraar geneeskunde 

C. Pruys van der Hoeven.12 De Leidse Vox-redacteur en latere hoogleraar, liberaal en mi-

nister-president P.W.A. Cort van der Linden zwaaide de schrijver alle lof toe: ‘wie, die dit 

boekske las, en welk student heeft het niet gelezen? stemt niet in in den lof den schrijver 

toegezwaaid’. De student in Pruys van der Hoeven – al was hij inmiddels de zeventig ge-

passeerd – was nog steeds springlevend.13 Daar konden andere hoogleraren en zelfs stu-

10	  Ibidem, 42.

11	  Ibidem, 43.

12	  C. (Cornelis) Pruys van der Hoeven (1792-1871) studeerde en promoveerde in de geneeskunde aan de Rijks-

universiteit Leiden. Hij werd in 1824 buitengewoon en in 1827 gewoon hoogleraar in de geneeskunde in Leiden 

en bleef dat tot kort voor zijn dood in 1871. nnbw, deel 4, 759-760.

13	  P.W.A. Cort van der Linden (1846-1935) was de oudste zoon uit een belangrijke Haagse familie. Hij ging rechten 

studeren in Leiden en promoveerde in 1869 op het proefschrift Beschouwingen over het strand. Cort van der Lin-

den was achtereenvolgens advocaat, commies-griffier van de Tweede Kamer, hoogleraar Staathuishoudkunde in 

Groningen en Amsterdam. Hij was van 1894 tot 1897 lid van de redactie van De Gids. Hij werd in 1897 minister van 
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denten een voorbeeld aan nemen. Cort van der Linden prees het boekje omdat Pruys van 

der Hoeven de studenten zijn medestudenten noemde, omdat hij ‘afstijgt van den Kathe-

der en zich mengt onder ons, in onze sociëteit, in ons studeervertrek’. Hij prees het boekje 

vooral omdat de schrijver zich een zuiver en helder ideaal van de studie voorstelde: 

Hij wijst ons op de vorming van den jongen mensch, op het afleggen van de kinderschoe-

nen, op de zelfstandige ontwikkeling van den knaap tot man. Hij wijst ons op de ontspan-

ningen en vermaken uit dien tijd, en berispt de uitspattingen niet.14

Volgens Cort van der Linden wees de schrijver de studenten de weg. Niet op een preek-

toon: ‘hij predikt niet: “studeert dag en nacht, drinkt geen wijn, bezoekt geen kroegen en 

bordeelen”. Neen, hij zegt, weest levenslustig, maar ernstig. […] Vormt u voor de maat-

schappij’. Dan zou een student zijn doel bereiken ‘en niet ophouden student te zijn bij 

[zijn] promotie!’. Belangrijk voor die vorming was vrije zelfstandige studie, kosmopoliti-

sche ontwikkeling, zelfonderzoek en zelfopvoeding.15 Cort van der Linden prees het boek 

aan bij zijn medestudenten en adviseerde hen zich te spiegelen aan dit voorbeeld. 

Behalve aan Academieleven wijdde de Vox-redactie ook aandacht aan de brochure 

van F.A. Hartsen, Waarom studeren wij?, Gedachten over het H.O. in ons Vaderland van 

de Utrechtse hoogleraar P. Harting, de Open Brief aan de Leden van de Tweede Kamer der 

Staten Generaal, betrekkelijk de wetsontwerpen, regelende het Geneeskundig Staatstoezigt 

enz. van de Utrechtse hoogleraar F.C. Donders en het adres aan de Tweede Kamer van 

de Academische Senaat van de Leidse universiteit naar aanleiding van het wetsontwerp 

op het Hooger Onderwijs.16 In deze brochures, boeken en open brieven werd geageerd 

tegen de (te vergaande) reglementering en examinering in het hoger onderwijs. De Wet 

op het Middelbaar Onderwijs in 1863 benadrukte het belang van goed beroepsonderwijs 

(en miskende volgens sommigen daarmee de waarde van het academisch onderwijs). De 

Artsenwetten van 1865 – die ook gepromoveerde medici verplichtten tot natuurkundige 

en geneeskundige staatsexamens ter verkrijging van de bevoegdheid tot het uitoefenen 

van de praktijk – stelden universitair en niet-universitair opgeleide studenten van de kli-

nische scholen aan elkaar gelijk.17 Het toenemend staatstoezicht op het hoger onderwijs 

Justitie en leidde van 1913 tot 1918 het Ministerie Cort van der Linden. Johan den Hartog merkt op in zijn politieke 

biografie van Cort van der Linden dat zowel zijn studie als studentenleven bepalend zijn geweest voor zijn ver-

dere leven. Het streven naar eenheid van de gemeenschap was een terugkerend element. Den Hartog noemt de 

nadruk op plicht, karakter en gemeenschap kenmerkend voor deze generatie liberalen. Johan den Hertog, Cort 

van der Linden (1846-1935). Minister-president in oorlogstijd. Een politieke biografie (Leiden 2007) 34-44. 

14	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 69 e.v.

15	  Ibidem. Volgens Pruys van der Hoeven was te veel reglementering fnuikend voor de verwezenlijking van de 

taak van het hoger onderwijs, namelijk de vorming en opvoeding van studenten: ‘de Academieburger heeft het 

regt zich zijn eigen methodus studendi te scheppen. Hoe meer de Wet op het Hoger Onderwijs tot bijzonderhe-

den afdaalt, hoe meer zij in de vrijheid van studie ingrijpt, des te belemmerender wordt zij voor de Academische 

vorming en opvoeding’. C. Pruys van der Hoeven, Academieleven (Utrecht, Amsterdam 1866) 33.

16	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 147 e.v., 350 e.v.; Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 480 e.v. 

17	  Tegelijkertijd ondermijnden deze wetten vooral de positie van de klinische scholen omdat bleek dat de kan-

didaten van deze scholen niet konden voldoen aan de in de examens gestelde minimumeisen. Wachelder, Uni-

versiteit tussen vorming en opleiding, 135. 
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haalde volgens velen de vrijheid van de academische studie en in het verlengde daarvan 

de wetenschappelijke vorming van de studenten, onderuit. De studie werd zo meer en 

meer een vakopleiding, die de praktische vorming (tot een bepaald beroep) van studen-

ten beoogde.18

 De boekbesprekingen en boekaankondigingen in de eerste jaargangen van de Vox ver-

raadden de belangstelling van de redacties voor de (verwachte) veranderingen in het ho-

ger onderwijs en het belang dat zij toekenden aan de hierover gevoerde debatten. Ook 

studenten begrepen dat deze veranderingen niet zonder gevolgen bleven voor de inrich-

ting en het doel van de academische studie. Ondanks de wens van sommige studenten 

in de Vox ‘om meerdere splitsing der wetenschap’, ofwel specialisatie, overheerste in de 

Vox de nadruk op het belang van wetenschappelijke vorming.19 De Leidse redacteur J.W. 

Tydeman publiceerde in navolging van het artikel ‘Ein Rath bei Wahl der Collegia’ in het 

Duitste studentenblad Akademische Zeitschrift20 een artikel in Vox Studiosorum omdat 

hij meende dat ook de Nederlandse studenten baat zouden hebben bij enige suggesties 

voor een juiste invulling van de tijd: ‘tot aan de komst aan de academie schrijft de school 

en het ouderlijke huis zoowel den knaap als den opgroeiende jongeling zijne dagverdee-

ling voor; aan de hoogeschool eerst regelt hij die zelf. Dat is wat men noemt “academi-

sche vrijheid” ’.21 Tydeman benadrukte vooraf dat hij dit artikel niet publiceerde voor de 

student ‘die met de series in de hand maar uitzoekt wat hij eenmaal hoog noodig zal heb-

ben voor zijn examen’, maar juist voor de student die werkelijk zijn wetenschappelijke 

vorming voor ogen had:

hem, die overtuigd van het verband tusschen alle wetenschap, inziet, dat hij aan de ei-

schen van zijn eigen vak inderdaad niet zal kunnen beantwoorden, zonder ook daarbui-

ten eens de oogen te hebben laten rondgaan, die door zijn studie aan de academie zich 

een ruimeren blik wil verschaffen op de religieuse, philosophische, politieke en litterari-

sche bewegingen van het verleden en van het heden.22

Die student adviseerde Tydeman enkele goede colleges te lopen, maar daarnaast ook vol-

doende tijd te besteden aan ‘repeteeren en “nadenken” ’. Vooral dat laatste was van groot 

belang: ‘niets is schadelijker voor de wetenschappelijke vorming dan ’t gelooven op ge-

zag’. Waar het op aankwam was zich een ‘zelfstandig oordeel te vormen (en zulk eene vor-

18	  Zie ook: Wachelder, Universiteit tussen vorming en opleiding, 132-134.

19	  De Utrechtse oprichter en redacteur van de Vox, Van Doorninck, bepleitte in zijn serie over het Hoger Onder-

wijs onder meer de oprichting van één nationale universiteit omdat bij een toename van het aantal hoogleraren 

deze beter in staat zouden kunnen worden gesteld zich te specialiseren. Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 176-177. 

Ook de Leidse redacteur J.D. Veegens beargumenteerde in 1867 in het artikel ‘Vrije studie’ dat het Organiek Be-

sluit studenten een te algemene opleiding voorschreef, die – vanwege de verplichte examens – studenten verhin-

derde zich te specialiseren en daarmee ‘lauwheid en gematigdheid’ in de hand werkte. Vox Studiosorum 3 (1866-

1867) 452-456. 

20	 Het Akademische Zeitschrift. Organ für die gesammten Interessen der deutschen Hochschulen verscheen van 

1868 tot 1870. Bohrmann, Strukturwandel der deutschen Studentenpresse, 34. 

21	  Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 359-362. 

22	 Ibidem. 
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ming toch is het doel van de academie)’ en daarvoor was het nodig dat de student zich 

verdiepte in allerhande wetenschappelijke lectuur. Dat was overigens nog niet voldoende 

om zeker te zijn van een goede uitkomst. Daarvoor moest de student ten slotte de om-

gang zoeken met zijn medestudenten, zodat hij leerde zijn overtuigingen te verdedigen of 

te wijzigen, ‘dit leidt tot het aansluiten aan wetenschappelijke en gezellige studentenver-

eenigingen’.23 Tydeman beloofde in een volgend artikel terug te komen op deze studen-

tenverenigingen, maar dat artikel bleef uit. Hoe dan ook, het was duidelijk wat Tydeman 

zijn medestudenten op het hart wilde drukken: het lidmaatschap van de studentengezel-

schappen- en genootschappen van het corps maakten een wezenlijk onderdeel uit van 

zijn vorming. Zonder omgang met medestudenten kon de studie geen vruchten afwer-

pen. Of met de woorden van Pruys van der Hoeven: ‘studie en leven mogen niet geschei-

den, zij moeten gepaard zijn!’24 En dat leven was in de negentiende eeuw het corpsleven.

9.2	 Het corps: kweekschool der beschaving

Niet alleen (vrije) studie, maar ook de omgang met de medestudenten was een belang-

rijke voorwaarde om als student tot volle wasdom te kunnen komen. In de ontmoeting 

met de andere studenten leerde de student onafhankelijk en zelfstandig nadenken, op-

komen voor zijn eigen mening en het respecteren van andere overtuigingen. Juist deze 

‘wrijving der denkbeelden’ leidde tot ‘de waarheid’. Deze ‘liberale’ gedachte kon alleen 

verwezenlijkt worden als alle studenten zich aansloten bij het studentencorps. Pas als alle 

studenten als broeders (want ontgroend) samen kwamen, kon de student, maar ook het 

corps tot volle bloei komen. Alleen dan kon het corps een ‘kweekschool der beschaving’ 

zijn waar de student zich kon vormen. Tot ver in de negentiende eeuw werden de meeste 

studenten lid van het corps als zij gingen studeren. Maar dat garandeerde nog geen een-

dracht binnen het studentencorps. Integendeel, in de corpora was vaak sprake van ruzie 

en partijvorming, die het voortbestaan van de verenigingen zelfs in gevaar konden bren-

gen. Het landelijke studentenblad Vox Studiosorum gaf de studenten gelegenheid deze 

kwesties publiekelijk aan de orde te stellen en elkaar op te roepen tot onderlinge omgang 

en eendracht. 

De Leidse Vox-redacteur en student theologie Le Roy publiceerde in mei 1864 het ar-

tikel ‘De twee voorname partijen in het Leidsche corps’, waarin hij de Leidse studenten 

opriep tot eenheid. In de Leidse studentenwereld vormde een groep van ongeveer 30 stu-

denten, de zogenaamde ‘chiquen’, een eigen groep. Zij waren van aristocratische afkomst 

(maar niet allemaal) en onderscheiden zich van de andere studenten door hun kleding 

en hun eet-, drink- en leefgewoontes. Deze studenten werden bovendien niet lid van so-

ciëteit Minerva, maar van de burgersociëteit Amicitia. Le Roy was in het artikel erg terug-

houdend in het aanspreken van deze groep ‘chiquen’ – hij wilde in ieder geval geen partij 

23	 Ibidem. 

24	 Pruys van der Hoeven, Academieleven, 203.
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trekken – maar omdat de eenheid van het corps in het geding was, riep hij de studenten 

op tot eendracht:

Laat ons allen er dan toe zamenwerken om als echte academiebroeders te verkeeren; 

geen politiek, geen jalousie, geen naam hebbe invloed op onze concordia! Laat ons allen 

streven naar het meest chique, dat er hier moet bestaan, namelijk om zelfstandig te den-

ken, onafhankelijk te handelen en steeds zijn innerlijke overtuiging te volgen.25

Er volgden verschillende reacties op het stuk van Le Roy. Onder meer van de Leidse stu-

dent W. Thorbecke – zoon van de liberale staatsman J.R. Thorbecke – die constateerde dat 

het artikel wel degelijk iets had losgemaakt in de studentenwereld.26 Het kon natuurlijk 

niet onopgemerkt blijven dat een zaak ‘waarover men zich zelden of nooit tegen over elk-

ander in ’t publiek uitlaat’, plotseling ‘door middel van de pers […] tot een voorwerp van 

de meest openbare discussie’ was gemaakt.27 Hij was het niet eens met de beschrijving 

van de partijen door Le Roy, maar hij vond het wel de verdienste van Le Roy dat hij deze 

zaak aan de orde had gesteld, ‘welke zeer verdiende besproken te worden’.28 

De Leidse student De Witt Hamer tilde niet zo zwaar aan de chiquen-kwestie. Hij on-

derstreepte in Vox Studiosorum dat hij tot geen van beide partijen behoorde, maar slechts 

hart had ‘voor de virtus, concordia, fides’ van het Leidse studentencorps. Hij beaamde dat 

er een groep Leidse studenten (begonnen in 1859 en 1860) was die zich afzonderde:

die vereenigde club nu amuseerde zich zooveel mogelijk onder elkander, dronken cham-

pagne waar een ander beijersch bier, dejeunneerden met paté-foie gras, waar een ander 

met een broodje met Leidsche kaas ontbeet. Welnu, dat is een kwestie van geld, en al we-

derom een onschuldig genoegen, als zij ten minste hun maag niet bederven.29 

Hij dacht wel dat de afscheiding in de Leidse studentenwereld te wijten was aan deze 

‘geldmannen’. De aanmatigende houding van deze studenten tegenover de anderen 

leidde tot strubbelingen omdat zij daarmee aangaven niet te willen worden ingelijfd in 

een studentenvereniging ‘waar allen broeders zijn’. Maar de niet-chiquen hadden deze 

groep studenten beter kunnen negeren in plaats van boos te worden.30 De hele chiquen-

kwestie had volgens hem dus niet veel te betekenen. Ze zou vanzelf oplossen wanneer 

de betreffende studenten zouden promoveren. In een ‘Naschrift’ liet de redactie weten 

dat ze in hoofdlijnen weliswaar instemde met het artikel van De Witt Hamer, maar dat er 

toch nog steeds nieuwe studenten waren die zich bij die club voegden: ‘dat getal wordt 

Goddank minder, doch zij bestaan en zijn nog steeds de klip waarop onze Concordia 

dreigt te stranden’. Volgens de redactie was het maar gelukkig dat de meeste studen-

25	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 86.

26	 W. (Willem) Thorbecke (1843-1917) studeerde en promoveerde in de rechten in Leiden. Hij werd in 1888 lands-

advocaat te Den Haag.

27	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 204.

28	 Ibidem, 205.

29	 Ibidem, 354.

30	 Ibidem, 356.
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ten hun roeping ‘in het liberale Nederland’ begrepen en zich niet bij die club voegden.31

Soortgelijke spanningen staken ook de kop op in de Groningse studentenmaatschap-

pij. In maart 1868 publiceerde de Groningse student theologie A.F.H. Blaauw het artikel 

‘Concordia Discors’. Hij hoopte met dit artikel de eendracht in het corps te herstellen, 

want hij vreesde het voortbestaan van Vindicat. In Groningen was een ruzie ontstaan tus-

sen de zogenaamde ‘aristocraten’ en ‘democraten’. De ‘democraten’ behoorden tot de 

groep nieuwkomers – studenten uit de middenklassen – aan de Groningse universiteit, 

die in de loop van de negentiende eeuw was toegenomen. Zij verdrongen getalsmatig de 

van oudsher aan de universiteit studerende zonen van de aristocratie. Tot in de jaren zes-

tig domineerden deze zogenaamde ‘aristocraten’ nog steeds de studentensenaat, maar 

in 1867 veranderde dat plotseling. De meerderheid bestond toen uit democraten. Uit on-

vrede hierover hadden de overgebleven ‘aristocraten’ hun ontslag ingediend. Op de soci-

eteit Mutua Fides – de tempel gewijd aan Concordia, schutsgodin van Vindicat – kwamen 

beide partijen weliswaar nog bijeen, maar van gezellige drukte was geen sprake: ‘zij zitten 

aan afzonderlijke tafels zonder zich in het minst met elkaar te bemoeien’, schreef Blaauw 

in Vox Studiosorum.32 

Blaauw keurde in zijn artikel – waarin hij zich richtte tot zijn Groningse medestuden-

ten – de terugtrekking van de ‘aristocraten’ uit verschillende functies (ze trokken zich niet 

alleen terug uit de senaat, maar ook uit verschillende andere commissies) absoluut af: 

U leden van Vindicat, die nu ge niet alléén alle eerepostjes in handen kunt hebben, uwe 

medewerking weigert, en een onverschillige houding aanneemt, nu ge ziet dat anderen 

met even veel recht ook iets te zeggen willen hebben. U leden van Vindicat die nu eens 

wilt toekijken hoe men het zonder U zal klaar spelen en daarbij niets liever wenscht dan 

dat de boel in de war loopt, U vraag ik in vollen ernst, zijt gij den eed getrouw eenmaal in 

die plechtige ure afgelegd: ‘ik beloof op mijn woord van eer dat ik in alles de belangen der 

Vereeniging zal behartigen?’33

Blaauw richtte zich in zijn artikel dus met name tot de ‘aristocraten’. Hij keurde het af dat 

deze groep studenten – die zich lieten voorstaan op hun aanzien en geld – weigerde zich 

te laten vertegenwoordigen door studenten van lagere komaf en hoopte dat ze verzoe-

ning wilden nastreven door het verzoeken van een convocatie, waarop de partijen nader 

tot elkaar zouden kunnen komen.34 

Behalve het artikel van Blaauw publiceerde de Vox-redactie ook een artikel van de Gro-

ningse student en ‘aristocraat’ L.W. Ebbinge.35 Ebbinge wenste in zijn stuk in Vox Stu-

31	  Ibidem, 357.

32	 Vox Studiosorum 4 (1867-1860) 211.

33	 Ibidem, 214.

34	 De ‘democraten’ voelden zich verraadden door deze poging tot verzoening van de zogenaamde ‘concilian-

ten’. Volgens Caljé waren de concilianten vooral uit op verzoening omdat de rijke ‘aristocraten’ zo belangrijk wa-

ren voor het aanzien van het corps en daardoor onmisbaar. Caljé, Student, universiteit en samenleving, 503-512. 

35	 L.W. Ebbinge (1848-1896) liet zich in juli 1866 inschrijven aan de universiteit te Groningen. Hij promoveer-

de in oktober 1871 in de rechten op stellingen. Hij trouwde in 1875 met Margaretha Lubina Diephuis, dochter 
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diosorum de ‘broeders aan de Zuster-Academiën’ in te lichten over de verschijning van 

enkele brochures waaruit zij de ware gang van zaken konden afleiden. Hij feliciteerde 

zijn medestudent Blaauw dat de vrede inmiddels was hersteld in het corps (de radicale 

‘democraten’ hadden uiteindelijk niet ingestemd met een verzoening en hadden – 30 in 

totaal – het corps verlaten). Kennelijk wilde hij via het landelijke studentenblad de be-

vriende corpora overtuigen van de hervonden rust in Vindicat. De Groningse student, 

‘democraat’ en ex-lid van Vindicat, G. Post haakte hier op in. In zijn artikel probeerde hij 

aan te tonen dat van ‘harmonie’ en ‘opgewektheid’ binnen Vindicat – waarvan Ebbinge zo 

hoog had opgegeven – helemaal geen sprake was.36 Hij besloot zijn artikel met de opmer-

king dat de ex-leden zich niet hadden laten ‘meeslepen’ door de drie ex-senatoren ‘demo-

craten’, zoals Ebbinge suggereerde:

De ongeveer 30 exleden van Vindicat zijn zelfstandig handelende jongelui, die zich niet 

willen laten ringelooren, die ontwikkeling en beschaving genoeg bezitten om den hoed af 

te nemen voor ieder, die daarin boven hen staat, maar zich het regt voorbehouden (vindi-

céren) om te lagchen met alle schreeuwers, kroegpatriarchen en would-be gentlemen.37

Het was duidelijk dat deze ‘democraten’ zich niet de wet wilden laten voorschrijven door 

de groep studenten, die vanwege hun aanzien en geld de dienst uitmaakten in het corps. 

Juist de verklaring dat zij ‘ontwikkeling en beschaving genoeg’ bezaten, verraadde waar 

het hier eigenlijk om ging: namelijk dat zij die in de ogen van de ‘aristocraten’ niet beza-

ten. Omgekeerd konden de ‘democraten’ waarschijnlijk niets met de dure, ‘beschaafde’ 

kroegcultuur van de aristocraten. 

De verschillende artikelen laten zien dat de zo gewenste eendracht geen vanzelfspre-

kendheid was. Het verklaart de steeds terugkerende oproep tot onderlinge omgang. Zo-

als ook in de inaugurele rede van de rector van het Leidse studentencorps, Cort van der 

Linden (al genoemd in zijn hoedanigheid als redacteur van de Vox), die in het najaar van 

1868 in extenso in Vox Studiosorum werd gepubliceerd. Cort van der Linden riep de nieu-

we leden op juist de omgang met elkaar te zoeken: de zoon van een conservatief – voor 

wie liberaal ‘een wanklank’ en radicaal ‘een scheldwoord’ was – zou in het corps kennis 

maken met liberalen en radicalen: ‘gij zult hen opzoeken op de sociëteit, en in gezelligen 

kout en vriendschappelijken omgang tot de overtuiging komen dat een liberaal een warm 

hart kan paren aan een helder hoofd, dat ook een radicaal een edel mensch kan zijn’. En 

dat gold even zo goed voor liberalen, aristocraten, vrome christenen en ook voor de ‘jon-

geling van obscure geboorte’.38 Het studentenblad nam kortom een belangrijke plaats in 

in het publieke debat over het doel en de inrichting van de studietijd. 

van G. Diephuis, hoogleraar Burgerlijk recht, burgerlijke rechtsvordering en handelsrecht te Groningen. Ebbinge 

werd burgemeester te Kampen.

36	 G. Post (data onbekend) liet zich in 1863 inschrijven aan de Groningse universiteit (opnieuw in 1871). Hij pro-

moveerde in februari 1872 in de wis- en natuurkunde op een dissertatie, getiteld Over de werking van metalen op 

zoutoplossingen.

37	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 311-313. 

38	 Ibidem, 359.
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9.3	 De sociëteit: essentie of uitwas?

Dé plek waar de student bij uitstek zijn medestudenten kon ontmoeten om zich te oefe-

nen in ‘openhartigheid’, ‘loyaliteit’, ‘jovialiteit’ en ‘ware vriendschap’, was de studentenso-

ciëteit, één van de belangrijkste corpsgezelschappen en daarmee een belangrijk onder-

werp van debat in de bladen. In de negentiende eeuw ging de studentensociëteit meer en 

meer de plaats innemen van het koffiehuis, waar tot dan toe studenten samenkwamen 

met niet-studenten om te drinken, te roken, te lezen en te converseren. Met het opgaan, 

in de negentiende eeuw, van de verscheidene ontgroensenaten in één corps, werd de stu-

dentensociëteit het ontmoetingspunt voor alle corpsleden. De eerste studentensociëtei-

ten werden aan het begin van de negentiende eeuw opgericht: Mutua Fides (Wederzijds 

Vertrouwen) te Groningen in 1815, Placet Hic Requiescere Musis (Hier behaagt het de Mu-

zen te vertoeven) te Utrecht in 1816 en Minerva te Leiden in 1819.39 In de jaren veertig volg-

den de oprichting van de studentensociëteiten te Amsterdam en Delft: Nos Iungit Amici-

tia (Ons verbindt de vriendschap) in 1841 en Phoenix in 1847. 

Tot ver in de negentiende eeuw waren de studentensociëteiten gevestigd in een zaal of 

enkele zalen van een pand. Er werd een huurcontract gesloten en zo nodig een kastelein 

aangetrokken die verantwoordelijk was voor het buffet. Bij verhoging van de huur of het 

aflopen van het huurcontract moest de sociëteitscommissie – aangesteld door het corps 

en verantwoordelijk voor het beheer van de sociëteit – soms op zoek naar nieuwe huis-

vesting. In Leiden besloot het corps in 1874 de grond te kopen van het pand waar de so-

ciëteit op dat moment gevestigd was en zelf een sociëteit te bouwen. In Delft gebeurde 

dat in 1877, in Groningen in 1883 en in Utrecht in 1900. De sociëteitscommissie was ver-

antwoordelijk voor de huisvesting, het consumabel, de bibliotheek en de handhaving van 

de orde in de sociëteit. In de regel werd jaarlijks een nieuwe sociëteitscommissie gekozen. 

Het lidmaatschap van de sociëteitscommissie koste tijd en geld. Het werd beschouwd 

als een ‘ereambt’ en viel vaak toe aan de gegoede studenten die zich een dergelijk com-

missiejaar konden veroorloven. De kroeg was het zichtbare middelpunt van het corpsle-

ven. Ze was de plaats voor bijzondere dagen als oudejaarsavond wanneer naar gebruik 

de studenten op de kroeg afscheid namen van het oude jaar met een gemeenschappelijk 

‘uren, dagen, maanden, jaren’. Maar ook de plaats waar vergaderingen werden gehouden, 

feesten werden aangevangen of afgesloten (de kroegjool) en de inauguratie van nieuwe 

corpsleden plaats vond.

Klikspaan benadrukte in zijn Studenten-typen dat de kroeg voor de student een die-

pere betekenis had dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. De kroeg was niet alleen 

een lokaal waar gelezen, gebiljart, gekegeld en gekaart werd, kortom een huis van ‘pret, 

onderhoud en uitspanning’, maar veel meer dan dat. De sociëteit vertegenwoordigde het 

corps:

39	 Dit jaartal is omstreden. Misschien is de sociëteit enkele jaren eerder opgericht. Overigens kende Leiden tot 

de jaren veertig nog een tweede sociëteit: Mutua Fides.
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Even zoo weinig als eene stad zonder raadhuis, eene Universiteit zonder Academiege-

bouw denkbaar is, even zoo weinig is het een Studentencorps zonder Sociëteit: schaf de 

Kroeg af en gij vernietigt het Corps als ordelijk ingerigt ligchaam, verbreekt te gelijker 

tijd den algemeenen band, den algemeenen geest, dooft alle broederschap uit, trapt alle 

vriendschap den nek in.40 

Deze studentenideologie verhief de kroeg tot het brandpunt van het corpsleven, ‘de 

polsader van het studentenleven, de thermometer der corpswarmte’. De ware student 

kon, maar wilde zich ook niet onttrekken aan die gezellige drukte op de sociëteit. De Leid-

se rector, J. Everts, drukte in zijn inaugurele rede in 1869 – die in Vox Studiosorum werd ge-

publiceerd – de ontgroende studenten op het hart de sociëteit te bezoeken. De sociëteit 

droeg niet voor niets de naam Minerva, ‘de verpersoonlijking van de hoogste wijsheid, die 

wetenschap aan praktische kennis, geleerdheid aan ondervinding paarde’: 
 

Ontvliedt daarom niet den omgang met uwe kennissen, onttrekt u niet aan de zamenle-

ving op onze sociëteit, daar is de school der ware levenswijsheid, daar heerscht de pu-

blieke opinie van ons corps, daar wordt uit de wrijving der denkbeelden de waarheid ge-

boren.41 

Het bezoek aan de sociëteit en de omgang met de medestudenten was kortom onmisbaar 

voor een student wanneer hij zich wilde ontplooien en vormen. De omgang met de an-

dere studenten, het zingen van studentenliederen, het drinken, biljarten en kaarten wa-

ren niet alleen hoognodige ‘uitspanning’ na ingespannen studie, maar brachten studen-

ten naast vriendschappen voor het leven ook de makkelijke omgang met anderen bij, die 

in de maatschappij zo nodig was. Het was heel gebruikelijk dat na de (ochtend)colleges 

de student de sociëteit bezocht en, aan het einde van de avond na het ‘blokken’ opnieuw, 

om er tot in de late uurtjes te blijven. 

Ondertussen gingen lang niet alle studenten graag naar de societeit, ofwel kroeg.42 In 

de landelijke studentenbladen werd daar volop over gediscussieerd. Volgens een gro-

te groep studenten sprak het vanzelf dat een student niet alleen lid werd van het corps, 

maar ook van de kroeg. Dit lag geheel in het verlengde van het hiervoor geschetste ideaal 

van het corps als ‘kweekschool der beschaving’. De Leidse Vox-redactie prees de pogin-

gen van de sociëteitscommissie om de sociëteit aantrekkelijker te maken. De Leidse ver-

slaggever schreef in 1864 in het academisch bericht dat Minerva gezelliger was geworden 

door de afscheiding van een gordijn en het besluit in het nieuwe vertrek een kroonluch-

ter op te hangen: ‘en dus gaat Minerva misschien door een kleine verandering een nieu-

we toekomst te gemoet en wordt, wat het moet zijn, het middelpunt der studerende we-

40	 A. Kets, M. Lenders en O. Praamstra eds. [Johannes Kneppelhout], Studentenschetsen, deel 1 (Den Haag 2002) 

332. 

41	  Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 277. 

42	 Zie ook Caljé, 496, die weliswaar een beschrijving geeft van het Groningse kroegleven, maar die ongetwijfeld 

ook gold voor de andere sociëteiten. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   231 19-04-16   07:31



232  deel 2 betwiste eenheid

reld’.43 Een ander deel van de studenten beschouwde de kroeg niet zozeer als de kern van 

het studentenleven, maar eerder als een uitwas. De kroeg kon beter worden gemeden. 

De Groningse student T. Kuiper concludeerde in zijn brochure Waarom Vindicat moet 

ophouden te bestaan (dat hij publiceerde naar aanleiding van de ruzie tussen de ‘demo-

craten’ en ‘aristocraten’): ‘dat een student door zijn lidmaatschap van v.a.p. in de kroeg 

zelf slechts negatieve, en dan nog dubieuse voordeelen, en daarbuiten eer ridiculiseering, 

dan ware handhaving van zijn naam vindt’.44 De Groningse Vox-redacteur E. Pijzel wees 

de brochure resoluut af. Hij noemde de brochure schamper een ‘stijljuweeltje’.45 

Ook te Utrecht liepen in de jaren zestig en zeventig de emoties rond kroeg en kroeg-

beleid hoog op. In Vox Studiosorum werd door verschillende Utrechtse partijen gepubli-

ceerd over dit complexe vraagstuk. Centraal stond de vraag of het verenigd lidmaatschap 

van corps en kroeg moest worden gehandhaafd. Deze bijzondere constructie was vastge-

legd in de corpswet, die tot stand was gekomen naar aanleiding van een heftige strijd in 

de Utrechtse studentenmaatschappij. In 1866 hadden enkele Utrechtse studenten theo-

logie een kiesvereniging opgericht (die overigens ook toegankelijk was voor studenten uit 

43	 Vox Studiosorum 1 (1854-1865) 10.

44	 Geciteerd in: Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 434.

45	 Ibidem. Hij merkte in een voetnoot op dat Kuiper wegens wanbetaling als lid van Vindicat was geroyeerd.

Afb. 15 Een pand in Utrecht. In een kamer op de bovenverdieping was sociëteit Placet Hic Requiesce-

re Musis (phrm) gevestigd. Uit: Hervé, Kennis als opdracht, 142.
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andere faculteiten) met het doel de dominantie van de ‘juristenclub’ in de senaat te door-

breken. Ze slaagden in die opzet toen in het najaar van 1867 de student theologie en la-

tere Groningse hoogleraar S.S. de Koe en student medicijnen H.F. Jonkman in de studen-

tensenaat werden gekozen. De juristen trokken zich vervolgens terug uit de senaat (zoals 

in Groningen de aristocraten zich terugtrokken uit alle belangrijke functies). Zij vonden 

met name de verkiezing van een senator ‘die een groot deel van het corps vijf weken te 

voren zelfs nooit gezien had’ (waarmee De Koe werd bedoeld), die met andere woorden 

geen deel nam aan het studentenleven op de kroeg, een regelrechte belediging. Voor hen 

was het ontoelaatbaar dat een student zitting kreeg in de senaat, die geen lid was van de 

sociëteit en daardoor geen omgang had met een groot deel van de overige studenten.46 

De impasse werd uiteindelijk doorbroken. Er kwam onder leiding van een commissie 

een nieuwe corpswet tot stand, die in Vox Studiosorum door de drie Utrechtse Vox-redac-

teuren, Harting, Wttewaal en C. Pijnacker Hordijk (alle drie lid van de commissie) uitvoe-

rig werd toegelicht. De nieuwe rector van het corps, Pijnacker Hordijk prees in de Vox de 

nieuwe corpswet, die niet alleen de gewijzigde manier van Senaatsverkiezingen, maar 

ook de vereniging van het lidmaatschap van kroeg en corps en een nieuwe liberale re-

geling voor het novitiaat (die vergaande bescherming aan de noviet probeerde te geven) 

regelde.47 De noviet was in de eerste plaats vrij te vertrekken bij het donderen wanneer 

hij wilde en in de tweede plaats was het ouderejaars verboden de noviet tegen te houden 

bij vertrek of hem te mishandelen. De studentensenaat kreeg het recht om corpsleden 

in overtreding te straffen waarbij ze een appèl op de corps-vergadering kon doen. Daar-

naast – en dat was volgens Pijnacker Hordijk het krachtigste middel, ‘in het oog van som-

migen wel wat al te krachtige middel’ om mishandelingen te weren – gebood de nieuwe 

corpswet ‘dat de vonnissen van den Senaat in de Vox zullen worden gepubliceerd’. De 

Utrechtse Vox-redactie juichte de belangrijke veranderingen in het Utrechtse studenten-

corps toe. Het liberale novitiaat zou het lidmaatschap van het corps aantrekkelijker ma-

ken; het verenigd lidmaatschap van corps en kroeg zou de onderlinge omgang tussen de 

studenten versterken en ten slotte zouden alle studentengeledingen in de senaat verte-

genwoordigd zijn. In het landelijke studentenblad werd kortom sterk de nadruk gelegd 

op eendracht en onderlinge omgang. 

Maar de praktijk was weerspanniger. De nieuwe corpswet bracht niet het gewenste re-

sultaat. Het verenigd lidmaatschap van corps en kroeg maakte voor veel studenten het 

lidmaatschap van het corps te duur. Bovendien bracht het liberaal novitiaat niet de ge-

wenste verbeteringen. Integendeel, in de navolgende jaren waren er opnieuw ontgroe-

ningsexcessen die in plaats van bestraft door de senaat, juist werden gepleegd door de 

(nieuwe) senaat. Het gevolg was dat een groeiend aantal studenten geen lid werd van het 

46	 De rector, jurist Kerdijk trad af. Evenals de jurist en pro-rector Harting (redacteur van de Vox) en de jurist I. 

Vriesendorp. Voor de drie vacante plaatsen van rector, prorector en vertegenwoordiger van de juridische partij 

werden weliswaar meerdere malen juristen gekozen, maar deze bedankten steeds omdat zij geen zitting in ‘het 

vertegenwoordigend lichaam van het Utrechtsche studentencorps’ wilden hebben zolang De Koe (hoewel niet 

bij naam genoemd) daar ook zitting in had.

47	 Vox Studiosorum 5 (1869-1870) 31.
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corps. Ten slotte waren de studenten die voor 1868 waren begonnen met hun studie niet 

verplicht om lid te worden van de sociëteit en een groot deel van hen deed dat ook niet. 

Kennelijk trok het hen niet aan om lid te worden van de kroeg die werd gedomineerd 

door een groep studenten, die zich niets gelegen liet liggen aan de hervormingen in het 

corps. De Utrechtse Vox-redacteur vroeg zich in het academische overzicht van april 1870 

vertwijfeld af hoe het toch kwam dat steeds meer studenten geen lid werden van het stu-

dentencorps:

Zonder dit corps direct een kweekschool der beschaving te willen noemen weet ik toch 

waarlijk niet of de beschaving der studenten, toekomstige voorgangers op geestelijk ge-

bied er zoo veel bij winnen zal als zij zich hier aan de Universiteit zorgvuldig onthouden 

van alle verkeer en omgang met ieder die niet tot hunne faculteit, stand of richting be-

hoort.48

De verslaggever zocht de niet-corpsleden vooral onder de groep theologanten, die na 

1867 opnieuw de grootste groep studenten vormde. Maar ook veel studenten geneeskun-

de en studenten natuur- en wiskunde werden geen lid van het studentencorps.

Aangezien het verenigd lidmaatschap niet de beoogde uitwerking had, maar juist de 

groei van het corps belemmerde, wilden sommige studenten het verenigd lidmaatschap 

weer opheffen. De kroeg was weliswaar belangrijk, maar het voortbestaan van het corps 

was belangrijker. Dit bracht veel discussie te weeg in de Utrechtse studentenmaatschap-

pij. Het in 1871 opgerichte, meer uitgesproken en opiniërende Studenten Weekblad ont-

popte zich – onder leiding van de Utrechtse studenten Opzoomer en J.L. Stern – tot de 

zegsman van de zogenaamde kroegpartij.49 Voor deze studenten was de opheffing van 

het verenigd lidmaatschap niet im Frage; zij bepleitten zelfs een volledig samengaan van 

48	 Ibidem, 417.

49	 E. (Emile) Opzoomer (1850-1905) was de oudste zoon van C.W. Opzoomer, de bekende liberale hoogleraar 

wijsbegeerte te Utrecht. Opzoomer had zijn jeugd doorgebracht op een internaat in Duitsland waar zijn ouders 

hem al op jonge leeftijd heen stuurden omdat het Nederlandse onderwijs niet zou voldoen. Hij ging vervolgens 

studeren in Utrecht waar hij zich in 1869 liet inschrijven. Hij promoveerde in 1882 bij de Utrechtse hoogleraar J.A. 

Fruin op een proefschrift, getiteld De gedomilicieerde wisselbrief volgens het Nederlandsche Recht. Na zijn pro-

motie werd Opzoomer lid van het Hof van Justitie van Suriname en Curaçao, ondermeer in Willemstad en Vree-

land. Op 18 juli 1892 trouwde Emile met de bijna twintig jaar jongere Johanna Lijntje Wijndels. Ze kregen twee 

dochters. Maar veel geluk was het jonge gezin niet beschoren. Emile werd (in ieder geval voor 1899) opgenomen 

in het krankzinnigengesticht Veldzicht te Ermelo, waar hij in 1905 overleed. Het was vooral dankzij Emile dat het 

Studenten Weekblad werd getypeerd als een meer opiniërend studentenblad – waarbij Vox Studiosorum toch wat 

saai en behoudend afstak –, dat zelfs op één lijn werd gesteld met het sensatiebeluste satirische weekblad Asmo-

dée. J.L. (Johan) Stern (1848-1910) was een telg uit een vooraanstaande familie. Hij studeerde rechten in Utrecht 

en werd eerst advocaat, daarna kantonrechter te Den Helder en Rotterdam (1895). Kennelijk had Stern ook poli-

tieke aspiraties want in 1897 liet hij zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer voor Rot-

terdam (district III) door veertig ‘onafhankelijken’. Tijdens een kiesvergadering – waar hij geacht werd ophelde-

ring te geven over zijn plotselinge kandidatuur en politieke gezindheid – gaf hij geen ruimte voor debat en verliet 

toen enige aanwezigen daarop aandrongen snel de zaal. Een op zijn kandidatenlijst voorkomende aanwezige 

verklaarde daar zelf niets van te weten en beschuldigde Stern van ‘zwijnderij’ met zijn kandidaatstelling. Rotter-

damsch Nieuwsblad 20 (1897) nr. 5900, vrijdag 11 juni 1897; Nieuwe Amsterdamsche Courant Algemeen Handels-

blad 70 (1897) nr. 21561, donderdag 10 juni 1897. 
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corps en kroeg. In Vox Studiosorum daarentegen werd meer nadruk gelegd op de voor het 

corps zo gewenste eendracht. Uiteindelijk kwamen beide studentenbladen lijnrecht te-

genover elkaar te staan. 

Stern was niet alleen redacteur van het Studenten Weekblad, maar in 1872 ook rector 

van het Utrechtse studentencorps. In die hoedanigheid dronk hij op 26 februari 1872 tij-

dens de kroegjool op de sociëteit, na de inauguratie van de nieuwe leden van het corps, 

een pereat (verwensing) toe aan die leden van het corps die de sociëteit slecht bezoch-

ten: ‘van nu af aan kunnen wij een pereat toeroepen aan hen die voortgaan de voorkeur 

te geven aan Letz en de Bak boven onze sociëteit’.50 De toast bracht heel wat discussie te 

weeg op de eerstvolgende corpsvergadering (en zelfs een tijdelijk terugtreden van Stern 

als rector). Vox Studiosorum deed uitgebreid verslag van de door de Utrechtse studenten 

C.A. de Godin de Beaufort en A.G. de Geer uitgebrachte motie tegen het optreden van de 

rector.51 Zij meenden: 

dat de rector boven alle partijen moest staan als zijnde de personificatie van het corps en 

als zoodanig het voorbeeld van algemeene conciliatie en verbroedering moest geven. Door 

een ‘pereat’ te drinken op de niet bezoekers der Sociëteit had de rector een blijk van indif-

ferentie jegens een groot deel van het corps gegeven, dat ten hoogste was af te keuren.52

In het Studenten Weekblad verdedigde redacteur Opzoomer juist het optreden van Stern: 

Ook wij gelooven, dat personen die stelselmatig van de sociëteit wegblijven en er de voor-

keur aan geven andere koffijhuizen met hunnen tegenwoordigheid te vereeren, een kan-

ker zijn voor ons corps. Zij verbreken door hunnen afzondering de goede verstandhou-

ding, die in ons corps behoort te heerschen, wil het op den duur krachtig blijven voort-

bestaan.53 

In het najaar van 1872 volgde een nieuwe confrontatie tussen de beide partijen. Na strub-

belingen in het corps trad in oktober 1872 de senaat af. Een tijdelijke commissie trad aan, 

die uiteindelijk grotendeels werd geïnstalleerd als senaat. Het lag in de lijn der verwach-

50	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 38, maandag 26 februari 1872. 

51	  C.A. (Karel) de Godin de Beaufort (1850-1921) was een telg uit een vooraanstaande familie. In 1882 verwierf hij 

kasteel Maarsbergen. De Beaufort studeerde rechten in Utrecht en promoveerde aldaar in 1873 op een disserta-

tie. Hij werd lid van de Provinciale Staten te Utrecht en lid van de Utrechtse gemeenteraad. Hij werd in 1882 lid 

van de Tweede Kamer voor het district Gouda voor de antirevolutionairen en in 1888 minister van Financiën. Na 

zijn ministerschap trok hij zich terug uit de landelijke politiek. Hij was een ‘regent in nachtwakersstijl’, die zich 

uit plichtsbesef inzette voor de publieke zaak. A.Th. van Deursen, ‘Beaufort, jhr. Karel Antonie de (1850-1921)’, 

in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/

bwn4/beaufok; A.G. (Anthony) De Geer (1849-1896) was de tweede zoon van B.J. Lintelo baron de Geer van Jutfaas 

en jonkvrouw Cornelia Anna Alexandrine Louise van Asch van Wijck. Hij liet zich op 19 september 1867 inschrij-

ven aan de universiteit van Utrecht en promoveerde op 25 juni 1875 op stellingen. De Geer werd na verschillende 

ambtelijke functies rechter bij de arrondisementsbank in Almelo en Haarlem. Een benoeming in 1880 tot lid van 

het hof van Justitie in Curaçao werd om gezondheidsredenen op verzoek van De Geer ingetrokken. Hij stierf op 

47-jarige leeftijd. nnbw, deel 9, 271-272. 

52	 Vox Studiosorum 7 (1871-1872) 400.

53	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 1.
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ting dat deze senaat zou aansturen op een scheiding van het verenigd lidmaatschap 

van corps en kroeg. Al in september 1872 – dus voor het aftreden van de senaat – schreef 

A.A.W. Hubrecht in Vox Studiosorum dat hij hoopte dat de sociëteit (opnieuw) gewoon 

een corpsgezelschap zou worden, net als in Leiden en Groningen. 

Het Studenten Weekblad pleitte in haar kolommen voor het behoud van het verenigd 

lidmaatschap van corps en kroeg. Zij weet het afnemend aantal corpsleden aan de par-

tijstrijd binnen het Utrechtse studentencorps. Ze vroeg zich af waar die voortdurende 

scheuringen door veroorzaakt werden: 

De eenige oorzaak hiervoor moet daarin gezocht worden, dat men elkander zoo weinig 

kent en dit is weder ’t onvermijdelijke gevolg van ’t slechte bezoeken der Studenten-So-

ciëteit. Waarom, ja, waarom gaat men toch, ’t geen men op Placet Hic kan vinden, liever 

zoeken op andere plaatsen? Is ’t elders gezelliger of ’t consumabel beter? Neen, neen, dui-

zendmaal neen! en ware dit nog zoo, ’t staat immers aan de Sociëteit bezoekers om dit te 

veranderen! Neen, de rede ligt in de lauwheid van veler gemoederen. Corps en Academie 

gaan hun niet ter harte. En dit strekt hun niet tot eer. De Studenten-sociëteit moet zijn en 

blijven ’t brandpunt: en dat kan ze zijn, zoo gij slechts wilt, leden van ’t Utrechtsch Stu-

dentencorps! Zonder bekendheid van de leden van ’t corps onderling is bloei ondenk-

baar en die kennismaking is anders niet mogelijk dan op de kroeg. Stelt toch persoonlijke 

veten en partijbelang op zijde, wanneer ge kunt medewerken aan den bloei van Acade-

mie en Corps. En scheidt ze niet van elkaar, die twee! Want een Studentencorps dat kracht 

ontwikkelt door zijne individuele toestanden en zijne instellingen is een even hechte 

steunpilaar voor de Academie, als een lamlendig en tweedrachtig Corps een worm is die 

knaagt aan haar hartader.54

Het krachtige pleidooi van het Studenten Weekblad voor behoud van verenigd lidmaat-

schap van corps en kroeg mocht niet baten. Op de corpsvergadering van 22 februari 1873 

volgde het voorstel van een vijftal studenten – namelijk de juristen Hubrecht en C. Bruijn, 

de student wis- en natuurkunde en latere astronoom J.C. Kapteijn, P.H. Tydeman en A. 

Mijnlieff – om het verenigd lidmaatschap van corps en kroeg op te heffen. Vox Studioso-

rum wijdde er in haar verslag bijna geen aandacht aan. Ze verklaarde simpelweg dat de 

gunstige werking die uit had moeten gaan van een verenigd lidmaatschap van corps en 

kroeg uit was gebleven en dat ‘de statistiek daarentegen op eene steeds toenemende ver-

mindering in het aantal corpsleden [wees], waaraan hoe eer hoe beter paal en perk moest 

gesteld worden’.55 

Het Studenten Weekblad gaf een meer minutieus verslag van de vergadering. Onder 

meer van de argumenten tegen aanneming van het voorstel, zoals verwoord door de 

Utrechtse student De Ridder. Hij benadrukte dat het aantal Utrechtse studenten welis-

waar gelijk was gebleven, maar dat ‘de qualiteit der bezoekers’ sterk was verminderd.56 

54	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 22, maandag 11 november 1872.

55	 Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 322.

56	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 32, maandag 20 januari 1873.
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Daarmee doelde hij ongetwijfeld op de groeiende groep studenten uit de middenklas-

se, waardoor de samenstelling van de studentenpopulatie veranderde. Een tendens die 

doorzette na de Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 en de geneeskundige wetten 

van 1865 waardoor nog meer studenten via de hbs of kostscholen en het toelatingsexa-

men hun weg naar de universiteit vonden. Dit was natuurlijk een heel diverse groep waar-

toe theologen behoorden zoals de zogenaamde ‘Dijkianen’, die in een apart studenten-

huis woonden en zich geheel afzonderden, maar ook andere theologanten en studenten 

geneeskunde en wis- en natuurkunde. Volgens De Ridder was het verenigd lidmaatschap 

van corps en kroeg juist in het leven geroepen ‘ten einde in het vervolg dezulken uit het 

Corps te weren, die als leden van onze vereeniging niets praesteerden, ja, die men zelfs 

niet van aangezicht kende’. Volgens De Ridder was deze opzet juist volkomen geslaagd. 

En daarom voorzag hij in de aanneming van het voorstel van Hubrecht ‘den moreelen 

dood van het Corps, juist door de vermeerdering met dat aantal studenten, die men de 

toetreding wilde gemakkelijk maken’. Misschien was de wetsbepaling ‘illiberaal’ (zoals 

de voorstanders van de opheffing beargumenteerden), maar ‘toch voor onze Utrecht-

sche toestanden noodzakelijk en een middel tot zelfbehoud’.57 Hij kreeg weliswaar bijval 

van andere studenten, maar uiteindelijk werd het voorstel Hubrecht aangenomen met 

45 stemmen voor en 39 stemmen tegen. In het vervolg verplichtte lidmaatschap van het 

corps niet tot lidmaatschap van de sociëteit.58 Overigens baatte de maatregel niet: het 

aantal studenten niet-corpsleden bleef toenemen. 

De hevige debatten in de landelijke studentenbladen verraadden dat het handhaven 

van de eendracht in het corps ontzettend moeilijk was. Dat kwam mede door de verschil-

lende groepen in de studentengemeenschappen, die onderling van mening verschilden 

over de essentialia van het studentenleven. Voor de ene groep was de kroeg de belicha-

ming van de ‘kweekschool der beschaving’, voor de andere groep was de kroeg van on-

dergeschikt belang. Zolang het corps maar kon blijven voortbestaan. De discussies in de 

Utrechtse studentenmaatschappij rond het verenigd lidmaatschap van corps en kroeg 

tonen hoe sommige studenten als redacteuren van de landelijke studentenbladen in-

vloed probeerden uit te oefenen op het publieke debat. Feitelijk scherpten de debatten in 

de studentenbladen de tegenstellingen in de Utrechtse studentenmaatschappij aan. Het 

ideaal van eendracht bleek onbereikbaar. Daarmee raakte ook het corps als ‘kweekschool 

der beschaving’ voor de studenten steeds verder buiten beeld. De grote groep niet-corps-

leden vormde daarvoor een nog grotere bedreiging. En ook de veranderende omstandig-

heden in de politiek en samenleving zouden niet zonder gevolgen blijven voor het ge-

koesterde ideaal van vorming. 

57	 Ibidem. 

58	 Ibidem, nr. 37, maandag 24 februari 1873. 
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9.4	 Sport als gemene deler: de vorming van de Nederlandse student

De sociëteit nam een belangrijke plaats in het corpsleven in, maar niet minder belangrijk 

waren de overige corpsgezelschappen en -genootschappen. Zoals de muziek-, toneel-, 

scherm- en gymnastiekverenigingen, de debatingclubs, (vak)disputen, genootschappen 

et cetera. Ook deze verenigingen speelden een belangrijke rol bij de ontplooiing en (we-

tenschappelijke) vorming van de student. De studentenbladen publiceerden uitgebreide 

verslagen van uitvoeringen, vergaderingen, lezingen et cetera. Daarmee bevestigden de 

bladen het belang van deelname van studenten aan het corpsleven. Daarnaast discussi-

eerden studenten in de landelijke bladen over de (geringe) betrokkenheid van studenten 

bij de verschillende verenigingen. In 1872/73 veroordeelde een verslaggever in het Stu-

denten Weekblad de schrijnend lage opkomst van het aantal studenten bij een concert. 

Het was volgens hem ‘voorwaar een treurig verschijnsel, dat zij, die toch wel in de eer-

ste plaats de kunst moesten eeren en liefhebben, zoo weinig hunnen roeping gevoelen’.59 

De Groningse student en latere sociaaldemocratisch politicus Troelstra riep de leden van 

het Groningse studentencorps op mee te zingen bij de in 1882 opgerichte zangvereniging 

Bragi: ‘de beoefening der schoone kunsten veredelt en beschaaft’. Het lidmaatschap was 

nuttig omdat het bijdroeg aan de vorming van de student. Maar het was ook goed voor 

het corps, immers: ‘het is een feit, dat op geene wijze – zelfs niet door het geven van bals – 

de naam van student beter klank onder de burgerij kan verkrijgen, dan door blijken geven 

van kunstzin en smaak’.60 

De discussies in de landelijke bladen onthullen tegelijkertijd hoe het streven naar een 

corps waar alle studenten zich konden ontplooien en vormen (door deelname aan het 

corpsleven) werd ondermijnd door het streven naar status en aanzien van de corpora in 

de burgermaatschappij. De zogenaamde studentenconcerten (die in de eerste helft van 

de negentiende eeuw in iedere academiestad waren opgericht), oorspronkelijk bedoeld 

als een gezelschap van musicerende studenten, maakten om de kwaliteit van de uitvoe-

ringen te vergroten steeds vaker gebruik van beroepsmusici. Het Leidse Studenten Gezel-

schap Sempre Crescendo (1831) probeerde de kwaliteit van de uitvoeringen te verbeteren 

door beroepsmusici aan te trekken. Deze musici waren niet alleen duur (waardoor het 

lidmaatschap van het muziekgezelschap ook steeds duurder werd), maar ook niet inte-

ressant voor studenten, die immers vooral naar hun vrienden medestudenten kwamen 

luisteren. Volgens een lid van het Sempre ging het niet goed met het muziekgezelschap. 

Ingrijpende maatregelen zouden nodig zijn om het lot te keren:

Leden van het Gezelschap moeten het zijn die hunne muzikale talenten voor studenten-

leden ten beste geven. Door ook Leidenaars, niet-studenten, als leden op te nemen ver-

valt men ook in de verplichtingen muzikale talenten van elders te laten komen, en hier-

door gaat men de finantiele krachten van het gezelschap te boven.61 

59	 Ibidem, nr. 13, maandag 10 juni 1872.

60	 Minerva 9 (1884-1885) nr. 1, donderdag 18 januari. 

61	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 7 (1881) nr. 26, donderdag 27 oktober 1881.

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   238 19-04-16   07:31



9 kweekschool der maatschappij  239

De auteur riep het bestuur op om terug te keren tot het laten optreden van de leden als 

solist in plaats van beroepsmusici; volgens hem zou de belangstelling voor het Sempre 

onder studenten dan vanzelf weer toenemen.62 Of zoals een andere student het formu-

leerde: ‘om kort te gaan: laat sempre niet in schijn, maar in wezen een studentengezel-

schap zijn en ik twijfel niet of het zal haar goed gaan’.63 

In 1889 stelde Minerva-redacteur A. van Vredenburgh vast dat het Utrechtsch Studen-

ten Concert een ‘chic gezelschap’ was geworden, waarvan de contributie inmiddels tien 

gulden bedroeg. Te duur voor veel studenten; waardoor het muziekgezelschap nog maar 

weinig leden had. Het had er mede toe geleid dat in 1883 het gezelschap Beethoven was 

opgericht. Vredenburgh vroeg zich af of dit ook voorkomen had kunnen worden en deed 

direct enkele voorstellen tot verbetering. Een nummer later bleek dat het bestuur van het 

Utrechtsch Studenten Concert de opmerkingen niet goed had opgenomen. De Utrechtse 

redactie haastte zich daarom expliciet haar vertrouwen in het bestuur van het Utrechtsch 

Studenten Concert uit te spreken.64 Het Utrechtsch Studenten Concert wilde niet gekri-

tiseerd worden, maar wat Van Vredenburgh opmerkte was wel degelijk waar. Uiteindelijk 

– door de te hoge kosten – werden de studentenconcerten opgeheven. Wellicht was de 

kwaliteit van de studentenconcerten door de deelname van beroepsmusici verbeterd en 

verhoogde dat de status van de concerten, maar tegelijkertijd schoten deze gezelschap-

pen daarmee hun oorspronkelijke doel voorbij. 

Hoewel muziek een belangrijke plaats bleef innemen in het studentenleven, ontwik-

kelde de sport en met name het roeien zich tot een belangrijk onderdeel in de Nederland-

se studentenmaatschappij. De roeiwedstrijden bevorderden het saamhorigheidsgevoel 

onder de Nederlandse studenten en verhoogden tegelijkertijd de status van de corpo-

ra, ook in de burgermaatschappij. Van oudsher maakten schermen, paardrijden en dan-

sen deel uit van de vorming van de student. In de jaren tachtig van de negentiende eeuw 

kwam de nadruk te liggen op lichamelijke opvoeding. De (liberale) politiek stimuleerde 

gymnastiek om de scholieren en studenten op te voeden tot karaktervolle mannen. Gym-

nastiek vergrootte het doorzettingsvermogen, de lichaamskracht en het gemeenschaps-

gevoel. Eigenschappen die essentieel waren voor het verkrijgen van krachtige individuen 

en zelfstandige burgers, maar ook voor een sterke natie. Juist de onzekerheid over de toe-

komst van de Nederlandse natie versterkte het gevoel van urgentie van disciplinering en 

strijdlust.65

Aanvankelijk hadden de scherm- en gymnastiekverenigingen een plaatselijk karak-

ter. Studenten gingen echter onderlinge wedstrijden organiseren en daarvan deden de 

bladen uitgebreid verslag. In de verslagen werden deze wedstrijden niet alleen geprezen 

als goed voor de lichamelijke opvoeding van de student, maar ook als van groot belang 

voor de vorming van de Nederlandse student. Op donderdag 21 maart 1878 verscheen 

62	 Ibidem. 

63	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 29, donderdag 2 november 1882.

64	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 6, donderdag 21 maart 1889, nr. 7, donderdag 28 maart 1889. 

65	 Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 104, 114-117.
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in Vox Studiosorum/Studenten Weekblad een oproep aan de leden van het Amsterdamse 

studentencorps om lid te worden van het nieuwe gymnastiek-gezelschap Thor.66 In Gro-

ningen werd in 1881 de scherm- en gymnastiekvereniging Donar opgericht (een fusie van 

schermvereniging Mars en gymnastiekvereniging Wodan). In maart 1881 werd een lande-

lijk gymnastiekconcours georganiseerd waaraan Odin (Delft), Arena Studiosorum (Lei-

den) en Olympia (Utrecht) deelnamen. De Utrechtse verslaggever viel het op dat bij het 

feest van Olympia vertegenwoordigers van alle zusteracademies aanwezig waren, ‘iets 

wat anders slechts bij gelegenheid van lustrumfeesten plaats heeft, doch ditmaal daarom 

des te meer waardeering verdient’.67

Enkele jaren later – in 1885 – werd het gymnastiekconcours te Groningen georgani-

seerd.68 In het verslag van het Nederlandse studentenconcours in gymnastiek en scher-

men te Groningen stond de Groningse Minerva-redactie uitvoerig stil bij het feit dat het 

concours de Nederlandse studenten bij elkaar had gebracht. Ze memoreerde de rede 

bij de prijsuitreiking in de Harmonie, die de afsluiting vormde van een geslaagd con-

cours, een voorstelling van het studententoneelgezelschap en een rijjool naar Haren. In 

de rede was opgemerkt dat het doel van de voorgaande jaren – namelijk dat de Groningse 

scherm- en gymnastiekvereniging Donar het landelijke concours zou regelen – was be-

reikt. Ook had de spreker benadrukt dat naast de bevordering van de lichaamsontwikke-

ling zo’n concours nog een even groot belang voor alle academieburgers had: 

immers het eenheidsgevoel tusschen de studenten van Nederland wordt er door ver-

meerderd, de band die tusschen de verschillende corpsen bestaat, wordt door die sa-

menkomsten hechter en sterker, in één woord het nationaliteitsgevoel wordt er door 

aangekweekt. En dit voorzeker, kan niet anders dan van het grootste belang zijn bij hen, 

die met vervoer van tijd een overwegende invloed zullen oefenen op de gang der gebeur-

tenissen met en in ons vaderland.69

Een sport die een grote plaats ging innemen in het studentenleven en jaarlijks veel pu-

bliek trok, was het roeien. Roeien was heel populair in Groot-Brittannië (daar werd sinds 

1856 jaarlijks de legendarische Boat race tussen Oxford en Cambridge gehouden). In Ne-

derland werd in 1883 de Nederlandse Studenten Roeibond opgericht. Aanvankelijk ver-

enigden alleen de studenten roeiverenigingen Njord (Leiden 1874), Laga (Delft 1876) en 

Triton (Utrecht 1880) zich in deze bond. Het plan om jaarlijks een wedstrijd tussen de 

Utrechtse, Leidse en Delftse roeiverenigingen te organiseren werd in de landelijke stu-

dentenbladen enthousiast ontvangen; het houden van onderlinge wedstrijden was een 

goed middel tot vereniging van alle Nederlandse studenten en de Studenten Roeibond 

66	 Toch leek de gymnastiekvereniging in Amsterdam niet helemaal goed van de grond te komen. In Minerva 

verscheen in 1882 een verslag van een concours van Thor waarin de verslaggever een opmerking maakte over de 

Amsterdamse houding; gymnastiek werd, in tegenstelling tot de andere academies, niet serieus genomen. Mi-

nerva 7 (1882-1883) nr. 5, woensdag 8 maart 1882.

67	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 8 (1882) nr. 10, donderdag 16 maart 1882. 

68	 Minerva 10 (1885-1886) nr. 7, donderdag 28 maart 1885.

69	 Ibidem. 
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gaf de roeiwedstrijden een meer nationaal karakter.70 In zowel de Vox als ook in Minerva 

verscheen een uitgebreid verslag van de eerste wedstrijd van de Nederlandse Studenten-

roeibond (vanaf 1878 werd al jaarlijks de Varsity geroeid). Bij het verslag in Minerva was 

een paginagrootte illustratie toegevoegd waarop enkele studenten hand in hand, staande 

op een sokkel met de inscriptie ‘Studenten Roeibond 1883’, waren afgebeeld.71 Hoewel in 

Groningen in 1878 de studentenroeivereniging Aegir was opgericht, participeerde deze 

vereniging – vanwege de afstand en het vervoersprobleem – niet in de Nederlandse Roei-

bond. In 1886 uitte de verslaggever in zijn verslag van de universiteitswedstrijd te Haar-

lem de wens dat ook Groningen en Amsterdam ploegen zouden uitzenden: ‘dan nog meer 

zal het ideaal nabij komen, en een hechten band vlechten tusschen de 5 Hogescholen van 

ons land’.72

De verslagen van de landelijke roeiwedstrijden namen een belangrijke plaats in de lan-

delijke studentenbladen Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en Minerva in. De animo 

70	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 14, woensdag 24 mei 1882; Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 9 (1883) nr. 21; Mi-

nerva 8 (1883-1884) nr. 13, woensdag 30 mei 1883, nr. 14, woensdag 6 juni 1883.

71	  Minerva 8 (1883-1884) nr. 17, woensdag 1 augustus 1883.

72	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 12 (1886) nr. 18, donderdag 3 juni 1886.

Afb. 16 Naast interacademiale roeiwedstrijden, organiseerden de studenten ook interacademiale ijs-

wedstrijden. Op deze foto staan de winnaars van de goudencorpsmedaille van de interacademiale 

race in Utrecht, 1894. V.l.n.r. E. Dunning, D. van Gulik, H. Buning, H. Beekhuis, H.Th.F. Beekhuis. rhc 

Groninger Archieven.
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voor roeien nam toe. De roeiverenigingen kregen eigen liederen en een eigen vaandel. 

Naast de landelijke wedstrijden, deden de roeiverenigingen ook mee aan internationa-

le roeiwedstrijden. Ook van deze wedstrijden, te Ostende, Brussel, Antwerpen et cete-

ra, verschenen verslagen in de bladen. Het roeien was eveneens populair bij het publiek 

dat soms met gevaar voor eigen leven de wedstrijden bijwoonde. In 1889 waren de tribu-

nes vervangen door salonboten, die uiteindelijk levensgevaarlijk bleken; de boten hingen 

over en het water stroomde bijna de kajuitraampjes in.73 Roeien was een belangrijke sport 

geworden, waarbij enkele studenten de eer van het corps hoog moesten houden. Of zoals 

de Utrechtse redacteur in 1890 verwonderd opmerkte: ‘ ’t is waar (het gaat om de eer van 

het corps), maar alleen omdat men – en dit geheel willekeurig, zonder eenigen logischen 

grond – in dergelijken wedstrijden een corpszaak is gaan zien’.74 

Inmiddels was sport naast bijvoorbeeld toneel en muziek een belangrijke plaats gaan 

innemen in de studentbladen. De Vox en Minerva kregen een aparte sportrubriek. Aan 

het einde van de negentiende eeuw hadden alle academiesteden meerdere sportvereni-

gingen: scherm- en gymnatiekgezelschappen, roeiverenigingen, ijsclubs, cricketclubs, 

maar ook rijwielverenigingen, wandelverenigingen et cetera. Sport leek bij uitstek een 

middel om de onderlinge band van de Nederlandse studenten te versterken. De student 

A. van Lennep zag het zelfs als het beste middel: 

telkens als de gelegenheid aangeboden wordt, den band tusschen verschillende studen-

tencorpsen nauwer aan te halen, wordt die door alle partijen met beide handen aange-

grepen – voorzeker een gelukkig verschijnsel – en zeer terecht heeft men in het houden 

van onderlinge wedstrijden ’t beste middel gezien tot vereeniging van alle Nederlandse 

studenten.75 

73	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 14, vrijdag 30 mei 1889.

74	 Ibidem, nr. 34, donderdag 23 januari 1890. 

75	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 14, woensdag 24 mei 1882.
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10  Van partijhartstocht en jeugdige  
heethoofden

Een blad aan Nederlandse studenten belangen gewijd, [behoort] zich buiten de strijd te 

houden, die zoowel op godsdienstig als op staatkundig gebied in ons vaderland wordt 

gestreden1

Studeren in de negentiende eeuw was een tijd van vorming, van voorbereiding op de 

maatschappij. In de eerste decennia van de negentiende eeuw trokken studenten daarbij 

nog samen op met hoogleraren en burgers in burgergenootschappen als de Vrijmetsela-

rij en de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, maar vanaf de jaren veertig veranderde 

dit. Studenten trokken zich terug in hun eigen genootschappen, gezelschappen en (vak)-

disputen, waarin – net als bij de burgergenootschappen – sprake was van professionali-

sering.2 Deze terugtrekking uit de burgermaatschappij keert ook terug in de zogenaamde 

studentenideologie (van Klikspaan, Alexander Verhuell en anderen) die in deze jaren op-

kwam en waarin de student in een geheel eigen wereld vertoefde, gescheiden van de rest 

van de samenleving.3 Dit leidde ertoe zoals al in het eerste deel bleek dat de student zich-

zelf gedurende de studententijd voornamelijk beschouwde als onderdeel van de ‘eigen’, 

namelijk van de studentenmaatschappij. 

Vorming suggereert iemand in wording, een persoon – in dit geval de student – die 

nog niet onafhankelijk en volwaardig deel kan nemen aan het leven in de burgermaat-

schappij. Een student moest ‘vrij’ zijn om zich gedurende zijn studie in de eigen studen-

tenmaatschappij – in de omgang met de medestudenten – te oefenen en zich te ont-

plooien in godsdienstige en politieke richting. Pas na zijn studie kon hij zijn plaats in 

de burgermaatschappij innemen. Dit ideaal van de ‘vrije’ Nederlandse student (die zich 

hierin bijvoorbeeld onderscheidde van de Vlaamse student) kwam aan het einde van de 

negentiende eeuw steeds meer onder druk te staan. Belangrijke gebeurtenissen en ont-

wikkelingen in de maatschappij lieten de studentenmaatschappij niet onberoerd. De stu-

dentenbladen publiceerden artikelen over de vrijwillige weerbaarheid, de Noordpoolex-

pedities, de nationale steunbeweging aan De Transvaal, de sociale kwestie, maar ook over 

dienstvervanging en (de uitbreiding van) het stemrecht. Betrokkenheid van studenten 

– de spes patriae – bij het vaderland leek niet ter discussie te staan. De steun van studen-

ten voor een bepaalde godsdienstige of politeke richting leidde echter tot felle discussies 

1	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 29, donderdag 21 november 1889.

2	 Zie over deze ‘professionalisering en aristocratisering’: Caljé, Student, universiteit en samenleving. 

3	 Zie ook: Caljé, Student, universiteit en samenleving, 481; Noordhof, ‘Panathenaeum’. 
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in de landelijke studentenbladen. In hoeverre mocht en kon een student als nog niet vol-

waardig burger mee discussiëren over dergelijke onderwerpen? Tenslotte werd men (tot 

1901) formeel pas op 23-jarige leeftijd volwassen en het kiesrecht was (tot 1887) voorbe-

houden aan volwassen mannen die genoeg census betaalden. Moest een student zich in 

zijn studententijd al wel bezig willen houden met deze zaken? Bestond – en dat woog mis-

schien nog wel zwaarder – bovendien niet het gevaar dat betrokkenheid van studenten 

bij een ‘partij’ de zo gewenste, maar zwaar beproefde eenheid in de studentenwereld in 

gevaar zou brengen? Deze vragen leidden tot felle discussies in de landelijke studenten-

bladen. Welke rol speelden de bladen – gewijd aan de belangen van de Nederlandse stu-

denten – in dit debat?4 

10.1	 De studentenmaatschappij versus burgermaatschappij

Met de uitgave van eigen landelijke studentenbladen bevestigden studenten het bestaan 

van een eigen landelijke studentenmaatschappij. In het in 1871 opgerichte Studenten 

Weekblad benadrukte de redactie de noodzaak van een eigen studentenorgaan. De voor 

het grote publiek bestemde bladen waren volgens de redactie in ieder geval niet geschikt 

voor studenten: ‘noch tot de openbaring hunner ideeën, noch tot behandeling hunner 

toestanden’. Het publiek was daar volgens haar onverschillig voor. Zoals studenten op 

hun beurt ook onverschillig waren voor wat er plaats vond in de buitenwereld. Niette-

min waren er genoeg zaken die een gedachtewisseling tussen studenten vereisten: over 

corpszaken, de verhouding met de andere academies, het hoger onderwijs, de verschil-

lende vakken, hun denkbeelden over kunst en over politieke, sociale en wetenschappe-

lijke kwesties.5

Hoewel de studentenbladen dus heel duidelijk het beeld van een op zichzelf staande 

maatschappij uitdroegen, betekende dat nog niet dat het imago van de studenten in de 

(burger)maatschappij hen onverschillig liet. In het contact met de maatschappij legden 

studenten er een eer in om indruk te maken. Of het nu ging om feesten, muziek, de mas-

kerades of serenades. Een Leidse student schreef in Vox Studiosorum dat er tijdens de 

maskerade (een optocht door de stad, met de stadsbevolking als publiek) zoveel moge-

lijk geschitterd moest worden om de eer van het corps hoog te houden en het ‘plebs’ van 

Leiden het scheldwoord ‘ “kale spoelhonden” op de lippen te laten besterven’. Weliswaar 

waren daardoor de onkosten voor de maskerades de pan uitgerezen – dat kwam ook ter 

sprake – maar studenten hechtten veel waarde aan deze ‘bijna wetenschappelijke histo-

rische voorstellingen; zij hebben een zekere vermaardheid verkregen en getuigen van den 

zin voor studie van ons geslacht’.6 

Niet alleen bij de eigen, maar ook bij andere plaatselijke en nationale feesten lieten 

4	 Dit hoofdstuk is gedeeltelijk eerder gepubliceerd in: Noordhof, ‘Betrokken, maar neutraal’, 49-66.

5	 Studenten Weekblad 1 (1871-1872) nr. 1, maandag 13 maart 1871, voorwoord.

6	 Vox Studiosorum 9 (1873-1874) 148-149.
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de studenten zich niet onbetuigd. Trots vermeldde de Leidse redactie van het Studenten 

Weekblad dat in de aanloop naar 1 april 1872 – het derde eeuwfeest van de inname van 

Den Briel door de Geuzen – toebereidselen van stadswege of van particuliere zijde gro-

tendeels achterwege bleven, maar dat het de studenten ‘wel was toevertrouwd de eer der 

jongelui in Leiden op te houden’. De studenten deelden oranjelinten uit aan behoeftigen 

en minvermogenden; ‘ieder die de kroeg zonder strik voorbij kwam werd een oranjelint 

in het knoopsgat gedaan’. En ‘middelerwijl had men de gelegenheid gevonden der kloeke 

burgerij het navolgende schoone lied in het geheugen te prenten: “burgers, ach vergeet 

het niet. Dat wij vrij zijn door Oranje. Door Oranje zijn wij vrij” ’.7 Ook bij de jaarlijkse vie-

ring van Leidens ontzet waren de studenten van de partij: 

Weder was woensdag voor elk Leidsch burger de dag gekomen om in feestelijke stem-

ming hutspot te eten en weder waren de drie burger sociëteiten en Minerva voor elkan-

ders leden geëmancipeerd.8 

Studenten en burgers bezochten die dag elkaars sociëteiten en toasten op de goede ver-

standhouding tussen elkaar, die uit deze onderlinge gastvrijheid naar voren kwam. In de 

landelijke studentenbladen verschenen uitgebreide verslagen van de toespraken over en 

weer.9 Dit zijn toevallig enkele voorbeelden uit Leiden, maar in de overige academieste-

den vonden soortgelijke gebeurtenissen plaats.

10.2	 Liefdadigheid en ijver voor het Vaderland

De studenten streefden naar een goede verstandhouding met de burgermaatschappij. De 

landelijke studentenbladen bevestigden het belang van liefdadigheid en maatschappe-

lijke betrokkenheid. Via oproepen in de studentenbladen werd er geld ingezameld voor 

wezen, weduwen en zieken bij bootrampen of uitbraken van cholera. De bladen deden 

verslag van door studenten opgerichte verenigingen (bijvoorbeeld ten behoeve van be-

hoeftige kraamvrouwen) en van donaties van studenten (zoals de opbrengst van toneel-

voorstellingen) aan crèches voor kinderen van werkende moeders. De Leidse student M. 

Rutgers van der Loeff riep in de Vox zijn medestudenten op geld of boeken te schenken 

voor een bibliotheek in het nieuwe ziekenhuis te Leiden.10 Zijn vader, A. Rutgers van der 

Loeff, predikant te Leiden, was oprichter van verschillende maatschappelijke instellingen 

waaronder de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden. In februari 1874 bezochten 140 stu-

denten op uitnodiging van de commissie van toezicht en beheer de kweekschool om de 

lokalen te bekijken en tevens om getuige te zijn van de promotie van enkele aanstaande 

7	  Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 4, maandag 8 april 1872.

8	  Ibidem, nr. 17, maandag 7 oktober 1872.

9	  Ibidem. 

10	  Vox Studiosorum 8 (1872-1873) 193. Marcus Rutgers van der Loeff (1847-1897) werd later Officier van Gezond-

heid bij de Koninklijke Marine. 
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stuurmansleerlingen. In het Studenten Weekblad verscheen een uitgebreid verslag van de 

geslaagde middag. Studenten konden zich ook blijvend inzetten voor de kweekschool: 

‘eene lijst van leden der Vereeniging tot bevordering van den bloei der Kweekschool ligt 

op de sociëteit ter teekening’, onderstreepte de verslaggever.11

Ook de maatschappelijke betrokkenheid van studenten op nationaal niveau werd in 

de studentenbladen aangemoedigd en geprezen. De bladen onderstreepten het belang 

van betrokkenheid van studenten bij de ‘nationale zaak’. In de jaren zestig groeide in Ne-

derland de onrust over de expansionistische politiek van Pruisen. De overwinning van 

Pruisen en Oostenrijk op Denemarken in 1864 bracht een Leidse student ertoe een op-

roep in Vox Studiosorum te publiceren. Het lot van Denemarken diende vooral voor Ne-

derland ‘eene gevoelige waarschuwing’ te zijn. De Utrechtse burgerij had een adres aan 

Denemarken gestuurd, waarop in Nederland lauw en flauw was gereageerd tot ergernis 

van de student:

Maar al moge de oudere van dagen die den tijd vergat toen ook hij jong is geweest, zoo 

spreken, voor ons studenten, jongelingen, is die handelwijze onvergeeflijk. Wij vreezen 

den spot niet waar het geldt onze sympathie uit te drukken, en Denemarken bezit die 

sympathie ten volle. Daarom mogen wij ook niet schroomen openlijk aan Denemarken 

bekend te maken dat de Nederlandsche studenten eerbied gevoelen voor den helden-

moed der Deensche natie.12 

Juist studenten moesten zich ervan bewust zijn dat Nederland hetzelfde lot te wachten 

zou kunnen staan.

Toen enkele jaren later na de Oostenrijks-Pruisische Oorlog (1866) de dreiging van 

Pruisen was toegenomen en – mede door een bezielend stuk van de Deventer hoogleraar 

Van Vloten – overal in Nederland verenigingen tot vrijwillige oefening in de wapenhandel 

werden opgericht (algemene dienstplicht bestond nog niet), waren ook de Nederlandse 

studenten – net als in 1830 – van de partij.13 De Utrechtse student en Vox-redacteur Har-

ting publiceerde de brochure De hoogste burgerpligt van den Nederlander (die een be-

langrijke plaats in het publieke debat innam) waarin hij een voortrekkersrol van de Ne-

derlandse studenten bij het oprichten van deze zogenaamde vrijcorpsen bepleitte:

De medewerking wordt hiertoe vereischt niet van enkelen, maar van allen, en het voor-

beeld in dezen moet gegeven worden door U studenten aan de vaderlandsche hooge-

scholen. Door U omdat gij niet alleen academieburgers maar ook burgers van Nederland 

zijt; omdat wanneer gij vóórgaat anderen zullen volgen, die door dat voorbeeld aange-

11	  Studenten Weekblad 3 (1873-1874) nr. 35, woensdag 11 februari 1874.

12	  Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 39-40.

13	  Het Nederlandse leger bestond na 1814 uit beroepsmilitairen en ingelote dienstplichtigen. Wie ingeloot werd, 

kon echter onder de dienstplicht uitkomen door vrijstelling (vanwege een gebrek) of vervanging. Dit laatste was 

een kostbare aangelegenheid, maar wie over voldoende geld beschikte, kon een ‘plaatsvervanger’ huren. De ani-

mo onder liberale burgers voor het leger als ‘reactionair instituut en speelgoed van de vorst’ was niet groot – en 

er werd dus veelvuldig gebruik gemaakt van de ‘plaatsvervangers’ – maar dat stond een groeiende aandacht voor 

de weerbaarheid niet in de weg. Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 41-43.
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prikkeld U zullen toejuichen en in denzelfden geest met U zullen werkzaam zijn; door U, 

omdat gij, die van gelijken ouderdom zijt en gelijke belangen hebt, reeds eene corporatie 

vormt en eene vereeniging aan U gemakkelijker zal vallen dan aan anderen.14 

Te Utrecht werd in 1866 de (Koninklijke) Utrechtsche Studenten Vereeniging tot Vrijwillige 

Oefening in den Wapenhandel opgericht. In Leiden volgde in datzelfde jaar de weerbaar-

heidsvereniging Pro Patria. 

Overigens liep het enthousiasme van de Nederlandse studenten voor de weerbaarheid 

uiteen. In Leiden was evenals in Utrecht de deelname behoorlijk groot. In het academisch 

verslag van december 1866 schreef de redactie dat op de corpsvergadering was besloten 

de nieuwe vereniging te beschermen en te helpen (overigens niet door geldelijke onder-

steuning zoals aanvankelijk voorgesteld). Het enthousiasme was volgens hem aanzien-

lijk zoals bleek uit het grote aantal leden en uit de geestdrift waarmee velen ’s middags 

om drie uur gingen exerceren, ‘als uit de luide toejuichgingen, die onlangs aan een der 

twee compagnieën ten deel vielen, toen zij onder een zware regenbui met het geweer op 

de schouder langs de kroeg marcheerden’. ‘Enfin’, vervolgde de redacteur, ‘licht dat men 

een nat pak voor het Vaderland over heeft’.15 Inmiddels had het corps een reglement, 

was het beschermheerschap van het corps aan de Prins van Oranje aangeboden (‘zon-

der dat het nut hiervan aan velen duidelijk kon worden’) en had Leiden de studenten 

H.H. van Cappelle en C. de Vos van Steenwijk aangewezen als vertegenwoordigers voor 

de vergadering te Utrecht waar afgevaardigden van alle corpsen bijeen zouden komen.16 

In tegenstelling tot Utrecht en Leiden was in Groningen de reactie op de oprichting 

van weerbaarheidsverenigingen maar lauw. De Groningse verslaggever voor de Vox, En-

schedé, probeerde via het landelijke studentenblad zijn medestudenten te enthousias-

meren voor de ‘nationale zaak’. Hij was zich ervan bewust dat lezingen van redenaars en 

letterkundigen in Groningen vaak achterwege bleven (‘wie denkt er om, dit achterhoekje 

door één paar rails nog maar zeer onvolkomen met de buitenwereld vereenigd, te bezoe-

ken’17), maar de Groningse studenten konden door zelf belangrijke werken te lezen ook 

op de hoogte komen van belangwekkende gebeurtenissen en ontwikkelingen. Hij raad-

de hen aan de brochure van J. Bosscha Pruissen en Nederland te lezen. Misschien dat de 

studenten dan doordrongen zouden raken van de noodzaak van weerbaarheid en en het 

ledental van de weerbaarheidsvereniging zou toenemen (slechts 30 van de 170 leden van 

Vindicat waren lid).18 Veel effect leek zijn oproep niet te sorteren. Er waren weliswaar nog 

enkele voorstanders, maar pas in de jaren tachtig werd een studentenschietvereniging 

(Tyr) opgericht.19

14	  P. Harting, De hoogste burgerpligt van den Nederlander. Een woord in de eerste plaats aan mijne mede-studen-

ten en voorst aan allen, die belang stellen in het behoud van het Vaderland (Utrecht 1866) 13-14. 

15	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 102-103.

16	  Ibidem, 103.

17	  Onvolkomen omdat de treinreiziger via een omweg over Leeuwarden moest.

18	  Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 142-143.

19	  Caljé, Student, universiteit en samenleving, 473. Overigens had zich in 1830 – toen België in opstand kwam – 
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Overigens meende de Utrechtse student J.P. V[erloren] dat de inzet van studenten in 

het algemeen nog niet voldoende was. Hij vond 160 leden (van de 513 studenten) te Lei-

den, 100 leden (van de 512 studenten) te Utrecht en 30 leden (van de 183 studenten) te 

Groningen ver onder de maat. Hij weerlegde in februari 1867 in een lang artikel in de Vox 

de zogenaamde bezwaren tegen de vrijcorpsen. Hij verzette zich tegen het idee dat Ne-

derland geen moeite hoefde te doen om zich te verdedigen omdat het toch nooit zou 

kunnen winnen van Pruisen. Volgens hem ging het om de instelling en het geloof in de 

goede zaak. Nederland moest zich juist weerbaar opstellen dat zou voorkomen ‘dat men 

ons als een sul behandelt, die, uit angst voor een pak slaag, zich maar lijdelijk laat trappen 

en schoppen’.20 Juist studenten moesten hier hun verantwoordelijkheid nemen:

Wij moeten allerminst het voorbeeld geven van eeuwigdurend te blijven talmen, tot het 

te laat is. Zullen wij ons den naam van spes patriae waardig betoonen, wij althands moe-

ten met hart en ziel blijk geven onze vrijheid te waarderen, onze vrijheid te willen hand-

haven, wij althands moeten door ons voorbeeld er eenigszins toe trachten bij te brengen 

dat de energie van het Nederlandsche volk opgewekt, het bewustzijn van eigen kracht 

verhoogd wordt en alzoo het oud-wijvengejammer, dat wij ons toch niet kunnen verdedi-

gen eens eindelijk vervangen wordt door de overtuiging dat dit van ons zelven afhangt.21

Enkele maanden later riep Verloren zijn Nederlandse medestudenten in een artikel ‘nu of 

nooit’ nogmaals op om deel te nemen aan de vrijwillige weerbaarheid.22 

Eenzelfde positieve houding voor de betrokkenheid van studenten bij de nationale zaak 

sprak uit de verschillende artikelen en verslagen in de studentenbladen ten tijde van de 

voorbereidingen in 1877 van de nationale Noordpoolexpedities. In het begin van de ja-

ren zeventig hadden onder meer Oostenrijk en Duitsland (wetenschappelijke) expedities 

naar de Noordzee ondernomen en Nederland mocht – in de woorden van het hoofdcomi-

té van de te organiseren Nederlandse Noordpoolexpedities – natuurlijk niet achter - 

blijven:

een relatief groot deel Groningse studenten onder de vrijwilligers (117 van de 300) geschaard die ten strijde trok-

ken. Caljé, Student, universiteit en samenleving, 449.

20	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 199-202. Hij ging ook nog in op de kwestie dat sommigen liever Fransman of 

Pruis zouden zijn dan Nederlander. Verloren zelf was liever ‘burger van een vrij land dan van een groot land’, Vox 

Studiosorum 3 (1866-1867) 203-204.

21	  Ibidem, 205.

22	 Ibidem, 353-355. Uiteindelijk verliep het enthousiasme voor de vrijwillige weerbaarheid in Nederland na en-

kele jaren al weer. Na de Frans-Duitse oorlog in 1870 vond een korte opleving plaats. Te Velde, Gemeenschapszin 

en plichtsbesef, 43. De Utrechtse redactie van het Studenten Weekblad sprak in maart 1872 de verwachting uit dat 

de Utrechtse vereniging tot oefening in den wapenhandel geen lang leven beschoren zou zijn. Dat pakte uitein-

delijk anders uit. De Utrechtse en Leidse verenigingen bleven bestaan. In 1880 richtten Amsterdamse studenten 

een schietvereniging op. In 1883 volgde Groningen met de oprichting van Tyr. In Delft werd in 1890 de Studenten-

weerbaarheid opgericht. In de landelijke bladen werd uitgebreid verslag gedaan van de huishoudelijke concour-

sen, de feesten en meerdaagse wedstrijden die in de loop van de jaren tachtig werden georganiseerd; ook onder-

ling. De studentenweerbaarheden kregen een eigen plaats in het studentenleven, die vooral vorm gaven aan de 

identiteit van de student, net als van oudsher schermen, paardrijden en dansen.
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onze nationale eer en plicht vorderen, dat wij, Nederlanders, niet vergeten, welke schoo-

ne en roemrijke traditiën onze vroegere tochten in de poolzeën ons hebben nagelaten, en 

wij [mogen] daarom niet geheel achterblijven, nu in de laatste halve eeuw zulke belang-

rijke tochten naar de poolstreken door andere natien zijn ondernomen.23

Het hoofdcomité stuurde in het najaar van 1877 ook een missive – met een uitgebreide 

verantwoording van de plannen en de kosten – naar Vox Studiosorum/Studenten Week-

blad. De redactie nam deze missive in extenso over in het blad. In het woord vooraf sprak 

ze haar verwondering uit over de – in haar ogen – geringe belangstelling van het Neder-

landse volk voor deze zaak, die voor de nationale eer van Nederland toch van groot be-

lang was. Ze hoopte dat de pas aangekomen studenten het voorbeeld van de ouderen, die 

al geld hadden gegeven, zouden volgen zodat ook Nederland expedities naar de Noord-

pool zou kunnen ondernemen. In de navolgende jaren keerde die roep om geldelijke 

bijdragen in de bladen terug.24 In Utrecht richtten studenten daarnaast een sub-comité 

op dat het hoofdcomité van de te organiseren Nederlandse Noordpoolexpeditie onder-

steunde. In Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en Minerva werden studenten opge-

roepen tot deelname aan deze nationale expeditie die onder meer werd gepromoot als 

een goed middel tegen de kwijnende nationale geest. 

Ook de massale beweging voor de ondersteuning van de Zuid-Afrikaanse Boeren rond 

1880 kreeg een positief onthaal in de studentenbladen. Studenten werden gegrepen door 

de groeiende belangstelling voor deze eenvoudige, strenge boeren – van oorsprong van Ne-

derlandse komaf – die zich verzetten tegen een Britse annexatie van de Zuid-Afrikaanse Re-

publiek (De Transvaal) bij de Kaapkolonie.25 Het enthousiasme voor de herontdekte ‘wakke-

re stamgenooten’ (wel aangeduid als de geuzen van de negentiende eeuw) was groot. In de 

studentenbladen verschenen enthousiaste reacties. Sommige studenten vertrokken (later) 

inderdaad naar De Transvaal.26 Toen de Transvaalse Deputatie in 1884 – nadat op de Conven-

tie van Londen opnieuw volledige onafhankelijkheid voor de Zuid-Afrikaanse Republiek 

was vastgelegd – ook Nederland bezocht, bracht de (Leidse redactie van de) Vox een extra 

nummer uit met het programma van de optocht ter ere van de deputatie van de Zuid-Afri-

kaanse Republiek bij hun bezoek aan de Leidse universiteit op donderdag 13 maart 1884.27

23	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 3 (1877) nr. 25, donderdag 1 november 1877.

24	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 3 (1877) nr. 25, donderdag 1 november 1877; Minerva 8 (1883-1884) nr. 1, 

woensdag 14 februari 1883.

25	 Aerts e.a., Land van kleine gebaren, 146-147. Zie voor deze uiting van nationalisme ook: Chris A.J. van Koppen, 

De geuzen van de negentiende eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika (Maarssen 1992); Bossenbroek, Holland op 

zijn breedst; Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. 

26	 De veelbelovende Amsterdamse student W.J. Leijds (1859-1940) werd door zijn leermeesters, de hooglera-

ren J.P. Moltzer en N.G. Pierson, in contact gebracht met de Transvaalse Deputatie. Na zijn promotie in juni 1884 

aanvaardde hij het aangeboden ambt van staatsprocureur van de Zuid-Afrikaanse Republiek en vertrok naar de 

Transvaal. Martin Bossenbroek, ‘Geschiedschrijving als hoger beroep. Willem Johannes Leyds, advocaat van de 

Boeren (1859-1940)’, in: idem, M.E.H.N. Mout en C. Musterd eds., Historici in de politiek (Leiden 1996) 191-211, al-

daar 192-193.

27	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 10 (1884) extra nummer, woensdag 12 maart 1884. 
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Afb. 17 Extra nummer van Vox Studiosorum/Studenten Weekblad ter gelegenheid van het bezoek van 

de Transvaalse Deputatie onder leiding van Paul Kruger aan Leiden, 1884. Universiteitsbibliotheek 

Groningen.
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Een maand eerder, in februari 1884, had het Leidse studentencorps in Vox Studioso-

rum/Studenten Weekblad een algemene oproep geplaatst ‘om den gang der Transvalers 

door ons vaderland, tot een triomftocht te maken’. De Amsterdamse studenten hadden in 

het studentenweekblad namelijk kenbaar gemaakt dat zij zich – omdat de feestelijkheden 

aanvankelijk vooral werden georganiseerd door een ‘partij’, namelijk de antirevolutionai-

ren28 – wilden onthouden van enig huldeblijk aan de Transvaalse Deputatie. De motie-

ven van het Amsterdamse corps om tot haar besluit te komen, werden echter niet geac-

cepteerd. Ze waren onbelangrijk. Wat telde was dat het een slechte indruk gaf: ‘men vond 

er een bewijs te meer in van de fout, die het Jong Holland van deze dagen zoo vaak voor 

de voeten geworpen wordt: “Gij kent geen enthousiasme meer, gij mist een der schoon-

ste sieraden van een krachtige, gezonde jeugd” ’. De Leidse redactie riep alle Nederland-

se studenten op niet achter te blijven, maar mee te werken aan een feestelijke ontvangst, 

‘om op die wijze ook onze stem te doen [laten] hooren in de luide betuigingen van sympa-

thie en bewondering voor de helden van den “Spitskop” ’.29 Het Amsterdamse studenten-

corps (aanvankelijk beledigd omdat het Leidse corps zich niet had verdiept in de motiva-

tie van het besluit tot weigering) zwichtte. Mede door een schriftelijk verzoek van enkele 

Amsterdamse hoogleraren aan het corps om toch mee te werken aan het huldeblijk en de 

wens van de Amsterdamse studenten zelf om het besluit opnieuw te beoordelen, werd 

een nieuwe corpsvergadering belegd. Het corps zag uiteindelijk geen reden meer om ach-

ter te blijven; inmiddels namen ‘mannen van allerlei kleur en richting’ deel aan de organi-

satie. Op 6 maart 1884 werd de Transvaalse deputatie te Amsterdam toegejuicht door een 

‘ontelbare menigte […] en te midden daarvan de studenten en fakkeldragers’.30 

De verslagen in de studentenbladen van het bezoek van de Transvaalse Deputatie (on-

der meer aan de Leidse studentensociëteit) gaven blijk van de belangstelling van de stu-

28	 Vooral het plotselinge ontslag in 1883 van de uit Nederland afkomstige staatsprocureur van de Zuid-Afrikaan-

se Republiek, E.J.P. Jorissen, wekte veel ergernis en boosheid in Nederland. Jorissen was een vertrouweling van 

Paul Kruger, maar ook liberaal en vrijzinnig (hij had in 1868 zijn ambt als predikant neergelegd). Zijn ontslag was 

in de hand gewerkt door de Afrikaner nationalist en orthodoxe dominee S.J. du Toit, die de plaats van Jorissen 

wilde innemen. Du Toit was bevriend met Abraham Kuyper en deelde zijn idealen (onder meer als het ging om 

de vrijheid van onderwijs). Het ontslag leidde ertoe dat sommige liberalen hun medewerking aan de ontvangst 

van de deputatie ontzegden. Kuyper daarentegen – initiator van de in 1880 opgerichte Vrije Universiteit en ver-

tegenwoordiger van de ‘partij’ waar de Amsterdamse studenten aan refereerden – distantieerde zich in zijn blad 

De Standaard niet van de gang van zaken (al was hij niet zo gelukkig met het ontslag van Jorissen als het asc sug-

gereerde). De ontvangst was volgens de Amsterdamse studenten geen zaak van nationale eer, maar van de anti-

revolutionairen. Bovendien zou het in een optocht volstrekt onmogelijk zijn zich als corps te onderscheiden van 

het corps van de vu: ‘wanneer in een huldebetooning van het a.s.c. en de studenten der Vrije Universiteit samen-

werken, ontstaat daardoor een eenheid, die niet gewenscht is. Daar het nu zeer moeielijk is om in een stoet, als 

zou moeten gevormd worden, den noodigen afstand te bewaren tusschen ons en hen, die deel uitmaken van een 

niet-erkend corps, schijnt het den senaat verstandiger toe, zich van alle medewerking tot het vormen van een 

dergelijken stoet te onthouden’. Koppen, De geuzen van de negentiende eeuw, 92-93, 111; Vox Studiosorum 9 (1883) 

nr. 29, donderdag 15 november 1883. 

29	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 10 (1884) nr. 7, donderdag 28 februari 1884. Bij de berg Spitskop (Ma-

juba) vond in de Eerste Boerenoorlog (1880-1881) de beslissende slag plaats in het voordeel van de Afrikaners. De 

Britten staakten de oorlog en erkenden de Zuid-Afrikaanse Republiek. 

30	 Ibidem, nr. 9, zaterdag 15 maart 1884.
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denten voor de stamverwanten in de Zuid-Afrikaanse Republiek. De Leidse studenten 

hoopten dat het hernieuwde contact ook Zuid-Afrikaners naar de Leidse academie zou 

brengen:

O, mocht de tijd niet ver meer zijn dat wij meerdere uwer landgenooten hier op onze So-

ciëteit zagen; dat de zonen der krachtige Hollandssche bevolking van Z.A. weer hierheen 

kwamen om zich hier de kennis eigen te maken die zij ginds in den strijd voor hun natio-

naliteit zouden gebruiken. Zendt ze hierheen uw jongelieden, we zullen ze ontvangen als 

stamverwante broeders uit een ver werelddeel, zendt ze hierheen het is hier een goede 

bodem om vaderlandsliefde aan te kweeken, om te leeren waardeeren onafhankelijkheid 

en eigen landaard.31 

Inderdaad kwamen er Zuid-Afrikaners studeren in Leiden. De Leidse afdeling van de in 

1881 opgerichte Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging (de landelijke studentenbladen 

riepen studenten op eigen afdelingen te stichten) zette zich in voor het vergroten van de 

studiemogelijkheden voor Zuid-Afrikaanse (en Vlaamse) studenten door voor hen vakan-

tieleergangen te organiseren aan de Leidse universiteit.32

10.3	 ‘Moet dan alles kleurloos zijn?’

Deelname van studenten aan liefdadigheid, de volksweerbaarheid of de huldeblijken aan 

de Transvalers stonden in de studentenwereld niet ter discussie. Integendeel, de studen-

tenbladen onderstreepten met de publicatie over deze verschillende onderwerpen het 

belang van betrokkenheid van studenten bij de ‘nationale zaak’ en stimuleerden die be-

trokkenheid ook. De inzet van studenten voor de ‘nationale zaak’ vergrootten het aanzien 

van de studentenwereld in de burgermaatschappij en versterkten het saamhorigheidsge-

voel onder studenten. In al deze gevallen stond het algemeen belang (namelijk de ‘nati-

onale zaak’) voorop. Het gebeuren in Amsterdam rond de Transvaalse Deputatie bewees 

dat studenten geacht werden zich verre te houden van enige ‘partij’ of (politieke) partij-

vorming.

In het najaar van 1864 verscheen in Vox Studiosorum de fysiologie van de ‘Student-

Hagenaar’. Dit type student was ontleend aan de te Leiden studerende Hagenaar (die de 

vijf dagen te Leiden heimwee heeft naar zijn eigen ‘fatsoenlijke’ stad) en belichaamde al-

les wat een ‘ware’ student vooral niet hoorde te zijn. Het stuk was een reactie op enkele 

prozastukken over de student-Hagenaar in de Leidse almanak voor 1865. De auteur wil-

de graag nog een bijdrage leveren aan ‘de levendige pennestrijd’ over deze tweeslachtige 

31	  Ibidem. 

32	 Willem Otterspeer, ‘Boeren en academici. De Leidse universiteit en het enthousiasme voor de Zuidafrikaanse 

Boeren rond de eeuwwisseling’, De Negentiende Eeuw. Documentatieblad werkgroep 19e eeuw 15 (1991) nr. 4, 203-

221, aldaar 208.
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wezens ‘half in de studentenwereld, half in de groote maatschappij te huis behoorende’.33 

Volgens de auteur was het genus Student-Hagenaar op te splitsen in verschillende spe-

cies, waaronder ‘de Hagenaar-politicus’. Deze student hield zich van ’s morgens vroeg tot 

’s avonds laat bezig met het doornemen van de lectuur op de leestafel: ‘zulk een politicus 

is een vreemd wezen. Voor hem geene gezelligheid, geen vermaak op Minerva. Hij ziet 

slechts een enkele zaak, de leestafel’.34 Voor overige zaken had deze student geen tijd, een 

gesprek aangaan was onmogelijk omdat hij zijn medestudent vooral overlaadde met po-

litieke anekdotes. De Hagenaar-politicus was kortom een ‘schichtig en ongezellig’ wezen. 

Het was de studentlezer inmiddels volkomen duidelijk dat hij zich niet schuldig moest 

maken aan te grote politieke betrokkenheid. 

Dat bleek ook uit de kritiek die in 1866 in Vox Studiosorum verscheen naar aanleiding 

van de te Utrecht pas opgerichte kiesvereniging voor theologen om stemmen te werven 

voor de Senaatsverkiezingen (vgl. hoofdstuk 9). In de Vox verscheen een artikel van de 

Utrechtse student theologie C. Diehl, die ervan overtuigd was dat deze kiesvereniging al-

leen maar verdeeldheid zou brengen tussen de studenten van de theologische faculteit.35 

Hij meende dat deze instelling van de burgermaatschappij36 niet nagevolgd zou moeten 

worden door de studentenmaatschappij:

Is het voor studenten zulk een eer zich hoe langer zoo meer tot filisters te vormen, de ei-

genaardige vrijheden van onzen edelen stand weg te nemen? Is het studentenleven in de 

laatste jaren al niet genoeg bezoedeld en ontreinigd door de stijve vormen en verkeerde 

instellingen van buiten af?37

Volgens Diehl was het bestaan van deze kiesvereniging ronduit verkeerd. De student 

theologie De Koe (die in 1867 dankzij de theologische kiesvereniging in de studentense-

naat zou worden verkozen) reageerde in de Vox op de beschuldigingen van Diehl. De Koe 

vond het juist een verblijdend verschijnsel:

dat de studentenmaatschappij, te midden der questions brûlantes, die de groote maat-

schappij, waarin de student zich toch ook beweegt en waarvoor hij zich vormt, in span-

ning houden, niet het beeld eener ongestoorde kalmte vertoont, maar aan het lijden en 

den strijd der groote maatschappij deelneemt.38

Daarnaast plaatste hij een kanttekening bij het geuite bezwaar dat de kiesvereniging in 

de hand zou werken dat achttienjarigen zich al zouden opwerpen als ‘vaandeldrager ee-

ner politieke of godsdienstige kleur’. In de eerste plaats beklemtoonde De Koe dat de ‘op-

33	 Leidsche Studenten Almanak voor 1865 (Leiden 1864) 73. 

34	 Vox Studiosorum 1 (1864-1865) 374.

35	 C. (Cornelis) Diehl (1843-1917) studeerde theologie te Utrecht. Hij werd predikant. 

36	 Er bestonden lokale kiesverenigingen die de kandidaatstelling voor de gemeente of het district regelden en 

zodoende een belangrijke rol speelden in het Nederlandse kiesstelsel. Ron de Jong, Van Standspolitiek naar par-

tijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer 1848-1887 (Hilversum 1999) 74. 

37	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 114. 

38	 Ibidem, 157.
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merkzame waarnemer welligt ook vaandeldragers van ongodsdienstige en allerlei andere 

kleuren zou kunnen opmerken’. In de tweede plaats vond hij het onjuist aan te dringen 

op ‘kleurloosheid en beginselloosheid’. Tenslotte kwam een student al enigszins gevormd 

op de universiteit:

Vergeten we toch niet, dat de ‘achttienjarige onbedreven jongeling’ als hij student wordt, 

indrukken van eene opvoeding medebrengt, die hem, zoo die opvoeding niet de kleur-

loosheid zelve was, al dadelijk ergens plaatsen. En is hij student; terstond wordt hij mid-

den in den hedendaagschen strijd geworpen; reeds het eerste jaar wordt hij genoodzaakt 

over kwestiën als die der wonderen, van vrijheid en determinisme, naturalisme en supra-

naturalisme, enz. te denken.39

Het was volgens De Koe kortom vanzelfsprekend dat een student aan een bepaalde (gods-

dienstige) richting de voorkeur gaf. Een kiesvereniging verbond slechts de leden van een 

bepaalde richting in het corps en maakte deze richting zichtbaar (in de senaat). Volgens 

De Koe streed het lidmaatschap van de kiesvereniging daarom niet met de door de corps-

leden afgelegde belofte om de belangen van het corps in alles te zullen bevorderen.40 

De Leidse redacteur en latere vooruitstrevende liberaal J.D. Veegens sprak zich in Vox 

Studiosorum juist uit voor een grotere betrokkenheid van studenten bij godsdienstige en 

politieke vraagstukken.41 In september 1867 publiceerde hij het artikel ‘Vrije studie’ waarin 

hij verklaarde dat volgens hem studenten juist veel te onverschillig waren als het om poli-

tiek ging. De oorzaak hiervoor was volgens hem de (door examens gedomineerde) inrich-

ting van het hoger onderwijs en dat was uiteindelijk ook de pointe van het artikel, maar 

het artikel leidde vooral tot debat vanwege de geuite beschuldiging van onverschillig-

heid. Onverschilligheid van studenten voor de wetenschap, maar ook voor andere zaken:

Vraagstukken die een halve wereld in rep en roer brengen worden daar door jongelui, 

waarvan nog geen enkele de drie kruisjes achter den rug heeft, op geen andere wijze be-

sproken als dat door de bewoners van een oudemannen-gesticht zou geschieden.42

39	 Ibidem, 165-166. 

40	 Ibidem, 168.

41	  J.D. (Jacob) Veegens (1845-1910) studeerde vanaf 1863 rechten in Leiden. Hij was actief in het studentenleven. 

Hij was onder meer lid van de Debating Society en voorzitter van de Juridische Faculteitsvereniging. Hij promo-

veerde in 1869 op De banken van leening in Noord-Nederland tot het einde der achttiende eeuw. Veegens was (par-

lementair) correspondent en redacteur van verschillende bladen, waaronder Het Vaderland en de Zutphensche 

Courant. Hij richtte in 1874 met enkele andere jong-liberalen, waaronder Sam van Houten, B.H. Pekelharing en A. 

Kerdijk, het maandblad Vragen des Tijds op. Veegens was actief in de politiek. Hij zat in de Tweede Kamer voor de 

Liberale Unie, hij was actief in verschillende comités, waaronder het Comité ter bespreking der Sociale Quaes-

tie. Na 1906 beheerde hij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. A.A. Bervoets, ‘Veegens, Jacob 

Dirk (1845-1910)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-

2000/lemmata/bwn2/veegens. Veegens was een bevlogen en daadkrachtig vooruitstrevend liberaal. Hij wist ook 

de Groningse studenten te enthousiasmeren voor de politiek (zie verderop in dit hoofdstuk). Als pas verkozen lid 

van de Tweede Kamer voor het district Groningen werd hij enthousiast onthaald op de studentensociëteit. 

42	 Vox Studiosorum 3 (1866-1867) 450.
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Volgens Veegens waren de studenten die belang toonden voor politieke vraagstukken op 

de vingers van één hand te tellen. Evenals de studenten die zich interesseerden voor de 

parlementaire ontwikkelingen. Terwijl de politieke gebeurtenissen van de voorbije jaren 

bepaald niet zonder belang waren geweest: de pogingen van het conservatieve kabinet 

Van Zuylen/Heemskerk aan te blijven nadat in de kamer de vermaarde motie-Keuche-

nius (tegen het kabinet dat had ingestemd met de benoeming van de pas aangetreden 

minister van Koloniën, P. Mijer, tot gouverneur-generaal van Indië) was aangenomen, de 

ontbindingen van de Kamer, de felle verkiezingen en de opkomst van de antirevoluti-

onairen. Weliswaar, verklaarde Veegens, hadden de studenten gedemonstreerd voor de 

motie-Keuchenius (en daarmee blijk gegeven van hun belangstelling voor de constitu-

tionele strijd tussen regering en parlement), maar toen het idee rees om het door vele 

studenten ondertekende adres van sympathie aan Keuchenius te publiceren – dus in de 

openbaarheid te brengen – trokken 125 van de 150 studenten zich terug omdat zij volgens 

Veegens ‘vreesden zich te compromitteeren door voor hun politieke gevoelens uit te ko-

men, waarvan zij een ongunstigen invloed op hun carrière vreesden’.43 De onverschillig-

heid gold overigens ook de letterkunde en zelfs de eigen corpszaken. Veegens wilde kort-

om meer (publieke) politieke betrokkenheid van studenten.

Het betoog ontlokte aan enkele medestudenten een reactie. De Leidse student J.C. Oij-

ens probeerde in een lang artikel in de Vox voornamelijk alle beschuldigingen te ont-

krachten.44 Interessanter was het artikel van de Leidse student en latere liberaal A.P. de 

Lang omdat hij aantoonde dat het antwoord op de vraag of het gebrek aan belangstelling 

voor godsdienstige en politieke zaken wel of niet laakbaar was, sterk afhing van de eigen 

definitie van de student of het student-zijn. In ‘Epistel aan een Haagschen Hamlet’ bena-

drukte De Lang dat hij wilde instemmen met het idee dat de studentenmaatschappij on-

derdeel uitmaakte van de gehele samenleving, maar daarin had ze volgens hem wel haar 

eigen, bescheiden plaats:

Als een geacht afgevaardigde [Keuchenius] door edele, ronde taal onze sympathie op-

wekt, dan mogen en moeten wij hem zeggen, hoe zijne woorden weêrklank vonden in 

ons gemoed. Dan zijn wij in onze rol. Maar, toen men door ’t publiceeren van eene lange 

reeks namen een politieke demonstratie heeft trachten te maken van hetgeen een eere-

blijk was, toen is de meerderheid in haar regt geweest om zich daartegen te verzetten. Po-

litieke demonstratiën liggen buiten onze rol. Om niet te spreken van de akeligheid aller 

onbevoegde politieke tinnegieterij, moeten wij niet vergeten dat ’t publiek, zoolang wij 

niet zelfstandig zijn, onze vaders aansprakelijk stelt voor onze gepubliceerde gevoelens.45

43	 Ibidem, 451. Na het bekend worden van de uitslag van de stemming over de motie Keuchenius bracht een 

groot aantal Leidse studenten Keuchenius bij zijn woning een serenade. Daarna stelden de studenten een adres 

van sympathie op, dat door velen werd ondertekend. Middelburgsche courant (1866) nr. 154, zaterdag 29 septem-

ber 1866. Er ontstond nogal wat commotie over de serenade – ook onder studenten zelf. Er volgden nog verkla-

ringen in onder meer de Leydse courant over de precieze bedoeling van de serenade en het adres van sympathie. 

Leydse courant (1866) nr. 119, woensdag 3 oktober 1866. 

44	 Vox Studiosorum 4 (1867-1869) 130-140.

45	 Ibidem, 47.
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Waar Veegens politieke betrokkenheid van studenten vanzelfsprekend en wenselijk acht-

te, was volgens De Lang die betrokkenheid helemaal (nog) niet mogelijk. De student had 

nog niet het vermogen en de positie om volwaardig deel te nemen aan het politieke de-

bat: ‘wij hebben genoeg geleerd om de argumenten van de tegenpartij te waardeeren, te 

weinig om te durven beslissen’.46 Wat Veegens met andere woorden typeerde als onver-

schilligheid (en dus laakbaar), was volgens De Lang inherent aan het student-zijn (en dus 

niet laakbaar). 

Tegelijkertijd werden studenten in zekere zin gedwongen over politieke en sociale vraag-

stukken na te denken. De landelijk gevoerde discussie over de dienstvervanging raakte 

ook of juist (gegoede) studenten, voor wie (wanneer zij waren ingeloot voor dienstplicht) 

een remplaçant een veel gebruikte manier was om onder de dienstplicht uit te komen. 

Hoe verschillend hierover werd gedacht bleek uit de publicatie in het Studenten Weekblad 

van ‘Een Fragment’, waarin twee studenten in een koffiehuis belanden waar de aanwezi-

gen juist hun onvrede uitspreken over de (vervangende) krijgsdienst, de ongelijkheid tus-

sen de standen et cetera. Eén van de studenten merkt op dat de ‘ongelijkheid van stand 

een natuurlijk gevolg van de ongelijke verstandelijke en lichamelijke ontwikkeling’ is.47 

Een medestudent protesteerde tegen het onwaarschijnlijke verhaal (‘uw geheel schrijven 

walgt van een vreeselijk optimisme’) dat volgens hem totaal geen recht deed aan de wer-

kelijkheid:

Even rechtmatig als hunne grieven zijn, even plichtmatig is het voor ons, te trachten dien 

toestand op te heffen en te verbeteren. Waar vroeger de handen werden ineengeslagen 

ter verbetering van den toestand der zwarte slaven, daar moeten nu alle krachten zamen-

werken om de schande, die oneer der negentiende eeuw weg te nemen, om onze blanke 

slaven een beter lot te verschaffen.48 

De dienstvervanging leidde kortom tot veel verdeeldheid onder studenten en bleef on-

derwerp van discussie tot ze in 1898 werd afgeschaft. 

Daarnaast bleef ook de invoering in 1867 van het kiesrecht in de Nederlandse Her-

vormde Kerk niet zonder gevolgen voor studenten. Alle mannelijke lidmaten boven de 

23 jaar kregen stem- en kiesrecht.49 Dat betekende dat volwassen studenten ook stem- 

en kiesrecht kregen. In het nieuwe stelsel werd de kerk niet langer van bovenaf bestuurd, 

maar konden de kiezers zelf de kerkenraden en predikanten kiezen (of in grotere ge-

meenten kiescolleges). Een gevolg was dat de grote (orthodoxe) massa plotseling haar 

46	 Ibidem, 48.

47	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 5, maandag 15 april 1872.

48	 Studenten Weekblad 2 (1872-1873) nr. 7, maandag 29 april 1872.

49	 In 1848 werd bij de invoering van de nieuwe staatkundige grondwet ook bepaald dat de Nederlandse Her-

vormde Kerk zichzelf zou gaan besturen op basis van het beginsel van vertegenwoordiging. In 1867 werd dit be-

ginsel in de praktijk gebracht. Zie hierover: Annemarie Houkes, Christelijke Vaderlanders. Godsdienst, burger-

schap en de Nederlandse natie (1850-1900) (Amsterdam 2009). Met name Hoofdstuk 5. Strijd om de volkskerk. 

Kerkelijke verkiezingen en orthodoxe partijvorming (1867-1875).
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stem kon uitbrengen, wat grote gevolgen had: in veel kerkelijke gemeenten streefden de 

orthodoxen de modernen voorbij.50 De verschillende ontwikkelingen leidden in de ja-

ren zeventig tot grote godsdienstige debatten. In 1878 riep een Leidse student in Vox Stu-

diosorum/Studenten Weekblad in een open brief aan ‘Mijnheer de Redacteur!’ de Leid-

se studenten op een aanvraag in te dienen bij de Hervormde kerkenraad zodat ook de 

Leidse studenten deel zouden kunnen nemen aan kerkelijke stemmingen.51 En dat was 

volgens de auteur meer dan nodig ‘in dezen tijd van spanning en strijd op kerkelijk ge-

bied’:

Waar mannen als Cobet, Faure, Modderman, Zaaijer, Kuenen en Scholten, Prins en Rau-

wenhoff, zich daartoe met het meer beschaafde en verlichte deel hunner stadgenooten 

vereenigen en hunne waardige en ijverige pogingen telkens zien schipbreuk lijden op de 

domme kracht der groote menigte, zou daar de krachtige hulp eener welgezinde maar tot 

hiertoe werkelooze jongelingschap te vergeefs worden ingeroepen?52

De studenten moesten met andere woorden met hun stem de Leidse hoogleraren, als 

vertegenwoordigers van het liberalisme en modernisme, in de kerk te hulp schieten.53 Er 

volgden verschillende reacties. Een Leidse student – geen lid van de Hervormde Kerk – 

vond de oproep tot deelname aan de kerkelijke strijd onjuist. Hij meende zijn medestu-

denten ‘deelneming aan elken strijd, die raakt het staatkundig of het kerkelijk terrein te 

moeten ontraden’ omdat ze een gevaar vormde voor de ‘in ons vaderland heerschende 

gewoonte, dat de student uit kracht van zijn roeping zich niet bemoeit met de politieke of 

de religieuse aangelegenheden’. Dat was juist het onderscheidende kenmerk van de Ne-

derlandse student:

Immers in gunstige afwijking van de studeerende jongelingschap in vele andere staten, 

houden wij ons neutraal, wanneer verschil in beginsel op staat- of kerkrechtelijk gebied 

de gemoederen der verschillende partijen in beweging brengt. Die neutraliteit, geenszins 

het gevolg van lauwheid en onverschilligheid in de politieke zaak, vindt haar oorsprong 

in het bij ons gevestigd bewustzijn, dat elk student uit den aard van zijn positie en werk-

kring zedelijk onbevoegd is om in de vraagstukken en kwestien, welke staat en kerk be-

wegen, handelend en werkend op te treden.54 

50	 Ibidem.

51	  Zoals uit de rest van het artikel blijkt, hield deze aanvraag het verzoek tot lidmaatschap in. Daartoe diende de 

student zijn attestatie (bewijs van lidmaatschap van de vorige kerkelijke gemeente) in te leveren. Als lid had een 

(volwassen) student ook kerkelijk stemrecht. Saillant detail was dat in de Leidse redactie op dat moment onder 

meer H.J.C.A. Keuchenius, zoon van de al genoemde antirevolutionair Keuchenius zat.

52	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 4 (1878) nr. 7, donderdag 21 februari 1878.

53	 Zie voor een geschiedenis van het modernisme – waarin ook enkele van de in het citaat genoemde modernen 

aan bod komen – Mirjam Buitenwerf-Van der Molen, God van vooruitgang. De popularisering van het modern 

theologische gedachtegoed in Nederland (1857-1880) (Hilversum 2007). 

54	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 4 (1878) nr. 9, donderdag 7 maart 1878.
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Het was voor studenten vanwege gebrek aan ervaring en kennis niet verstandig om al te 

kiezen voor een bepaalde richting of partij. Weliswaar deden veel studenten dat wel: ‘niet 

weinigen noemen zich liberaal, verlicht, modern, vrijzinnig, omdat het mode is en chic 

staat’.55 Maar er waren volgens de auteur maar weinig studenten die staat konden maken 

op een vaste overtuiging. Daarom kon en mocht een student in godsdienstige en poli-

tieke kwesties niet handelen: ‘hij spreke en handele eerst dan, wanneer hij den academi-

schen grond verlaten en den maatschappelijken bodem betreden heeft’.56 Wel stond het 

de student vrij ‘om in den beperkten kring van zijn maatschappij, in dispuutgezelschap-

pen, studentenbladen en debatingclubs zijn meening over principieele vraagpunten te 

ontwikkelen en te verdedigen’. De student moest kortom steeds bedenken dat zijn stu-

dietijd bij uitstek de gelegenheid was om naar ‘licht, kennis en waarheid’ te zoeken, maar 

zeker niet bestemd was ‘om hem aan den strijd, die daarbuiten in de groote maatschappij 

gevoerd wordt, te doen deelnemen’.57 

De Leidse student rechten M. Rom Colthoff plaatste enige kanttekeningen bij de reac-

tie van zijn medestudent.58 Ook hem leek het onjuist dat studenten massaal hun attesta-

tie zouden gaan inleveren. Dat zou behoorlijk vreemd zijn, vooral omdat volgens hem de 

meeste studenten tijdens hun studietijd de kerk niet al te vaak van binnen zagen. Verder 

leek hem het argument dat een student zich niet mocht mengen in godsdienstige en po-

litieke kwesties omdat dat nu eenmaal de gewoonte was, behoorlijk zwak: ‘want waar zou 

het heen, als wij nooit met gewoonten mochten breken?’59 

De Amsterdamse student Verkouteren was ook van mening dat ‘een student niet on-

voorzichtig, niet lichtvaardig, in een staat van jeugdige opgewondenheid beginselen [zou 

moeten] verkondigen, die hij naderhand wellicht zich haasten zal te verloochenen’.60 Maar 

dat was juist de reden om tijdens de studententijd over godsdienstige en politieke kwes-

ties te schrijven: ‘maar is er een beter middel om zijne meening te vormen dan juist ze te 

uiten terwijl ze nog ongevormd is, en dat in zoo’n ruim mogelijken kring?’ Zijn adagium 

was kortom: ‘beter slecht gesproken, dan gezwegen!’ Juist de Nederlandse studenten – die 

in tegenstelling tot de Duitse studenten in militair opzicht niet voldoende voor hun land 

zouden kunnen betekenen – moesten zich daarom op andere manieren dienstbaar maken:

Beets en Hasebroek deden zich reeds als student als letterkundigen kennen, Kemper en 

Falck traden als student reeds als redenaars en verhandelaars, zoowel als schrijvers voor 

de buitenwereld op, en ik twijfel niet, of allen die later in de Maatschappij naam maakten, 

hebben reeds als student aan het groote publiek doen weten wat het van hen te wach-

ten had.61 

55	 Ibidem. 

56	 Ibidem. 

57	 Ibidem. 

58	 M. (Martinus) Rom Colthoff (1855-1925) studeerde rechten in Leiden. Hij promoveerde op 27 november 1880 

op het proefschrift Bijstand en machtiging der getrouwde vrouw. Hij werd advocaat en procureur. 

59	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 4 (1878) nr. 11, donderdag 21 maart 1878.

60	 Ibidem, nr. 13, donderdag 4 april 1878.

61	  Ibidem. 
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De student was kortom als een (jonge) jachthond, die zijn aanleg al verraadt als hij nog 

jong is. Hij wilde daarom absoluut niet instemmen met de door de Leidse student voor-

gestelde neutrale houding. Al vond hij die wel begrijpelijk, aangezien Leiden in tegenstel-

ling tot Amsterdam maar een saaie stad was, waar de burgermaatschappij niets aantrek-

kelijks had en alles kalm zijn gang ging. Dat was in Amsterdam volstrekt anders: 

waar men het ruime maatschappelijke leven in al zijn volheid en verscheidenheid kan 

gadeslaan, waar alles wijst op strijd, op ontwikkeling, op vooruitgang, daar is ’t niet mo-

gelijk kalm en neutraal te blijven. Zijns ondanks voelt men zich tot meeleven gedrongen. 

In ’t buitenland waren ’t ook niet de studenten uit de provinciesteden, die partij trokken, 

maar alleen die uit de hoofdsteden. 62

Gezien de opmerking in het stuk van Verkouteren – namelijk dat een student in Amster-

dam niet kalm en neutraal kon blijven – was het niet vreemd dat juist in Amsterdam in 

1882 twee Amsterdamse studenten het studentenblad de Volkstribuun oprichten, waarin 

voornamelijk artikelen over de politiek en het sociale vraagstuk verschenen. Het studen-

tenblad ging overigens snel ter ziele (vlg. hoofdstuk 6). Het was voor student F.P. Schuite-

maker aanleiding om nog eens precies na te gaan aan de hand van de verschillende re-

censies in de landelijke studentenbladen hoe de Volkstribuun nu in de studentenwereld 

was ontvangen. Die recensies waren vooral afkeurend en zelfs sarcastisch van toon ge-

weest. Ten slotte stelde Schuitemaker hardop de vraag of het nu zo verkeerd was dat stu-

denten zich in het openbaar bemoeiden met politiek? Eerder was dat toch ook gebeurd. 

Hij concludeerde uiteindelijk: ‘wij kunnen ons zelven zoowel te laag als te hoog stellen 

en ik zie niet in waarom hij, die bekwaamheid en roeping gevoelt om sociale vraagstuk-

ken publiek te bespreken, daartoe het recht niet zou hebben “omdat hij student is”’.63 Hij 

wilde zo iemand echter wel aanraden het anders aan te pakken dan de redactie van de 

Volkstribuun. 

Ook de uitbreiding van het stemrecht in 1887 bracht in de studentenbladen opnieuw dis-

cussie op gang over de wenselijkheid van politieke betrokkenheid van studenten. De in-

voering van het attributief kiesrecht, waarbij het kiesrecht voortaan werd verleend op basis 

van kentekenen van geschiktheid en maatschappelijke welstand, maakte het voor som-

mige studenten mogelijk zich als stemgerechtigde te laten inschrijven. De tegenstelling 

tussen voor- en tegenstanders van inmenging van studenten in politieke en sociale vraag-

stukken verscherpte. In Vox Studiosorum/Studenten Weekblad verscheen het artikel ‘de 

student kiezer’ van de Leidse student W.C.J.A. P[eperkamp]. Ogenschijnlijk leek hij in het 

artikel vooral te willen bepleiten dat de ‘student-kiezer’ zich vooral als ‘student’ diende op 

te stellen. De student moest zich met andere woorden verheffen ‘boven politiek of gods-

dienstig partijgekibbel’. De student moest zich niet laten ‘meeslepen, niet half blinddoe-

62	 Ibidem. 

63	 Minerva 7 (1882-1883) nr. 26, woensdag 1 november 1882. F.P. Schuitemaker (1861-1934) werd later geneesheer-

directeur van het sanatorium Den Oldenhof te Gorssel. 
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ken, niet enregimenteeren in een partij-club’. Weliswaar was een ‘overprikkeld politiek le-

ven’ zoals dat bij de Russen en Belgen gewoon was, niet te verwachten bij de Nederlandse 

studenten, maar toch moesten zij ondanks hun kalme volksaard ook voorzichtig zijn: ‘hoe 

licht zouden er nieuwe afscheidingen komen, hoe waarschijnlijk is het niet dat met een 

emportement du diable te velde werd getrokken tegen “medebroeders”, eene andere rich-

ting toegedaan’. De student moest van het stemrecht gebruik maken ‘zonder pressie, zon-

der partijhartstocht, vrij’. Maar – en dat was voor Peperkamp het belangrijkste – de student 

moest wél gebruik maken van zijn stemrecht, namelijk tegen ‘ ’t monster der socialistisee-

rende anarchie’: ‘zij [namelijk de socialisten] staan feitelijk buiten en tegenover den staat; 

en op ieder rust de plicht hunne actie te verlammen door elk middel dat de wet of de ze-

delijkheid niet reprouveert [veroordeelt]’.64 Voor Peperkamp was politieke betrokkenheid 

van studenten een plicht om het oprukkende (anti-nationale) socialisme te weerstaan.

De hoofdredactie van Minerva plaatste in december 1887 een oproep waarin ‘Heeren, 

meerderjarige Studenten’ dringend werden aangespoord zich voor woensdag 21 decem-

ber aan te melden voor plaatsing op de kiezerslijst. Daarnaast publiceerde ze een me-

dedeling van hoogleraar theologie A. Kuenen – die had verzocht deze in het studenten-

weekblad op te nemen – dat de vrijzinnige studenten-kiezers welkom waren op maandag 

19 december op een vergadering waar gedebatteerd zou worden over een op te richten 

vrijzinnige kiesvereniging. De redactie greep deze gelegenheid aan om haar mening te 

geven over de door sommige studenten gevoelde wens een eigen studenten-kiesvereni-

ging op te richten. Ze verwachtte dat hier in de studentenwereld veel bezwaren tegen 

zouden worden geopperd ‘en voorzeker zouden zij, die zoo spraken, onze volkomen in-

stemming wegdragen en weinig of geen tegenstand ontmoeten’. Aan de andere kant was 

de hoofdredactie wel van mening dat de studenten gebruik moesten maken van hun kies-

recht. Er waren volgens haar:

redenen genoeg, om de begiftiging met een recht, ons door vroede mannen bij de hoog-

ste wet in den Staat toebedeeld, niet nutteloos te doen zijn; maar integendeel van die be-

voegdheid naar ons beste weten gebruik te maken.65 

De landelijke (partij)politiek had haar intrede gedaan binnen de studentenwereld.

Dat bleek ook in het voorjaar van 1888 toen de verkiezingen voor de Tweede Kamer te 

Utrecht waren gewonnen door de liberalen. De liberaal gezinde studenten vlagden en 

vierden feest op de sociëteit. Tot groot ongenoegen van de Utrechtse student Van Vreden-

burch die ‘Een protest’ liet horen in Minerva:

Onze sociëteit telt thans 72 jaren, en al dien tijd was haar kenmerk, dat zij boven de par-

tijen stond; en wie zal dit wraken? […] moeten wij op het voorbeeld onzer Belgische broe-

ders reeds in onze jongelingsjaren om staatkundige redenen tegenover elkaar staan?66

64	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 14 (1888) nr. 1, donderdag 19 januari 1888.

65	 Minerva 12 (1887-1888) nr. 31, donderdag 15 december 1887.

66	 Minerva 13 (1888-1889) nr. 6, donderdag 15 maart 1888. W.C.A. van Vredenburch (1866-1948) studeerde rechten 

te Utrecht. Hij promoveerde in 1896 op een proefschrift, getiteld: De staatsleer van Hegel en hare toepassing. Hij 
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De Utrechtse student R. Fruin J. Azn reageerde. Volgens hem toonde W.C.A. van Vreden-

burch zich onverdraagzaam. De eerstejaars hadden een vrolijke avond gehad op de socië-

teit. Dat had volgens Fruin niets te maken met ‘kleur bekennen’; als de anti-liberalen had-

den gewonnen, had er ook feest gevierd kunnen worden.67 Van Vredenburch zag dat toch 

wat anders: ‘de politiek behoort niet ten halve, maar geheel en al aan P.H. vreemd te blij-

ven’. Hij was niet zozeer tegen de ‘liberaliseering, dan wel tegen de politiseering van P.H.’68 

De Amsterdamse student Francken vond de toegenomen politieke betrokkenheid van 

studenten juist een positieve ontwikkeling. Hij prees in 1888 in Vox Studiosorum/Studen-

ten Weekblad de opkomst van studenten bij de verkiezing voor de Tweede Kamer. Volgens 

hem gaf dat blijk van belangstelling in de publieke zaak. Hij vond het een verblijdend te-

ken: ‘op een aardige manier hebben zij [de studenten] de buitenwereld getoond, dat nog 

iets anders dan corpspolitiek ons bezig houdt’.69 Francken publiceerde aansluitend een 

artikel over ‘hoe de liberale beginselen in getalsterkte over ons land verdeeld zijn’. Mis-

schien dat de redacties van de studentenweekbladen zich terecht onzijdig hielden ‘en het 

niet op hun weg [achtten] de politiek aan te roeren’, maar kennelijk verwachtte hij dat hij 

met enkele verduidelijkende statistieken (‘volkomen neutraal en onpartijdig’) toch tege-

moet kwam aan de wens van de lezers, die door de redactie (nog) niet als zodanig werd 

erkend.70 

Weliswaar waren er verschillende meningen over de (on)gewenste politieke betrok-

kenheid van studenten, maar al met al was de Minerva-redactie niet ontevreden over de 

ontwikkelingen binnen de studentenmaatschappij. In haar nieuwjaarsgroet aan de le-

zers op 19 januari 1889 sprak ze zich dankbaar uit dat de toestand van de corpora goed 

genoemd kon worden: 

De Grondwet van 1887 riep velen onzer tot het vervullen van staatsburgerlijke plichten, 

doch we bleven gespaard voor de treurige toestanden, die we bij onze zuidelijke naburen 

waarnemen, waar de Geus de Franskillon, de Franskillon den Geus het licht in de oogen 

niet gunt, waar de studentenmaatschappij het type is eener politieke tinnegieterij, en de 

jeugdige heethoofden opgepropt zijn van vooroordeelen over personen en zaken, die zij 

slechts ten deele begrijpen.71 

Sommige lezers waren wat minder tevreden over de landelijke studentenbladen zelf, die 

weliswaar plaats boden aan enkele artikelen over godsdienstige en politieke ontwikke-

was van 1896 tot 1898 hoofdredacteur van het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage. In 1914 publiceerde 

hij Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. Parlementair Documentatie Centrum (Uni-

versiteit Leiden). 

67	 Ibidem, nr. 8, donderdag 12 april 1888. R. (Robbert) Fruin (1867-1921) was een zoon van de Utrechtse hoogle-

raar rechten J.A. Fruin (1829-1884).

68	 Minerva 13 (1888-1889) nr. 8, donderdag 12 april 1888.

69	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 14 (1888) nr. 9, donderdag 15 maart 1888.

70	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 14 (1888) nr. 11, donderdag 19 april 1888, Minerva 13 (1888-1889) nr. 8, 

donderdag 12 april 1888. Zie voor C.J. Francken hoofdstuk 7, noot 130.

71	  Minerva 13 (1888-1889) nr. 33, zaterdag 19 januari 1889.
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lingen, maar zich vooral erg voorzichtig opstelden. Naast Francken waren er andere stu-

denten die meer initiatief verwachtten van de redacties en meer ruimte in de landelijke 

studentenbladen wensten voor godsdienstige, politieke en sociale kwesties. De Amster-

damse student (en latere oprichter van het Amsterdamse studentenblad Propria Cures) 

Wierdels publiceerde in maart 1889 een lang artikel in Vox Studiosorum/Studenten Week-

blad waarin hij een aantal onderwerpen opsomde waaraan de landelijke studentenbla-

den meer aandacht zouden kunnen besteden. Juist omdat ze ook studenten aangingen. 

Over de mogelijke opheffing van de Utrechtse academie hadden de studenten geheel ge-

zwegen, ‘zij, die zeker als belanghebbenden, eenigszins zelfs als autoriteiten konden gel-

den; zij, die van de toestanden geheel op de hoogte waren’. En waarom werd er niet gepu-

bliceerd over politiek actieve hoogleraren? Ook over de discussie rond de dienstplicht was 

weinig tot niet geschreven in de bladen: 

Een groot gedeelte van het Land is in rep en roer over de vraag van Persoonlijken Dienst-

plicht. Onder studenten leven degenen, om wie het gaat, niet alleen wat den stand betreft, 

die zich nu nog afkoopt, maar ook met het oog op den leeftijd. Men vraagt zich af, hoe de 

meest-geinteresseerden er over denken, men juicht het toe, dat jonge burgers in de hoofd-

steden anti-dienstvervangings-vereenigingen hebben opgericht. En in onze bladen? 

Daar wordt er geen woord over geschreven, noch van opwekking noch van bestrijding.72 

Voor Wierdels was het onbegrijpelijk dat al deze onderwerpen (en hij somde nog veel 

meer zaken op) geen plaats kregen in de studentenbladen: ‘werden zulke onderwerpen 

in den regel ferm door ons besproken, dan zouden onze bladen vanzelf immers ook zich 

een plaats veroveren in de waardeering van de wereld buiten ons’.

Het was waarschijnlijk niet toevallig dat enkele nummers later in Vox Studiosorum/

Studenten Weekblad het artikel ‘Een gevaarlijk soort schrijvers’ verscheen van de Leidse 

redacteur [H.] Ph[ilips]. Hij wees de beschuldiging dat studenten zo weinig van zich de-

den spreken van de hand: 

Waarlijk, schrijver zonder stof en al uw soortgenoten, die stof trachten te vinden door het 

ontdekken van groote en kleine gebreken, hebt gij nooit overwogen, dat de student er ten 

slotte toch is om te studeeren? Ja, het klinkt vreemd, maar het is waar. Nu is het aantal 

fouten, die men in hem pleegt aan te toonen, zeer groot: hij doet in de letterkundige we-

reld niet van zich spreken; hij stemt niet voor de Tweede Kamer enz. enz., maar de vraag, 

of hij werkt en of dat werken na afloop van zijn studietijd vruchten draagt, laat men ge-

woonlijk in het midden.73

Volgens de redacteur kon de kwaliteit van de studentenmaatschappij het best beoor-

deeld worden ‘naar de werken van de mannen die uit die maatschappij [voortkomen], 

niet daarnaar of zij veel geruisch en gedruisch naar buiten maakt’.74 

72	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 15 (1889) nr. 8, donderdag 7 maart 1889.

73	 Ibidem, nr. 13, donderdag 11 april 1889.

74	 Ibidem. 
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Hoezeer sommige studenten gekant waren tegen enige politiek in de studentenbladen 

bleek ook uit het debat dat ontstond na de publicatie van ‘Jong Hollands Geuze-lied’, een 

gedicht van de al genoemde Groningse student Schepers waarin hij namens de liberalen 

bedekt de oorlog verklaarde aan de antirevolutionairen. De Leidse student J.J. de Vries te-

kende protest aan in Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. Hij vond het bespreken van 

politiek in de studentenbladen niet goed: ‘bemoei U met politiek zooveel gij wilt, mijn-

heer J.S., het is uw recht, maar ik hoop, dat de studentenbladen in ons Vaderland hun le-

zers niet meer op dergelijke lectuur zullen vergasten’.75 Er volgden verschillende reacties. 

De redactie zag uiteindelijk geen andere mogelijkheid dan het debat te sluiten: ‘niet be-

grijpende hoe deze nietige quaestie tot zoveel geschrijf aanleiding kon geven, sluit [de re-

dactie] hierbij de debatten’.76 Schepers vond dat een verdediging van zijn kant nog recht 

van plaatsing had. Hij had medelijden met de redactie, die zoveel over zich heen kreeg 

vanwege zijn ‘niet kleurloze’ gedicht:

Ja, en waarom? Omdat het Uwe meening is, dat in een studenten-weekblad voor alle 

meeningen ruimte moet zijn. ‘Geene politiek in het Corps!’ Jawel, houd ze er eens buiten! 

Wie durft beweren, dat wij niet allen min of meer aan politieke tinnegieterij doen? Maar 

laat mij het niet te algemeen nemen. Ik ken geene andere studentenwereld dan de Gro-

ningsche, en de ijver, waarmede vele Groninger Studenten voor Mr. J.D. Veegens hun best 

hebben gedaan, het onthaal, de geestdrift, het Groninger Kamerlid op onze societeit te 

beurt gevallen, bewijst, dat de strijd der partijen, hier ten minste, meegestreden wordt.77

Natuurlijk was een optie om hierover in de studentenbladen te zwijgen, maar dat vond 

Schepers struisvogelpolitiek. Het sprak toch vanzelf dat jongelui – door de wet tot kie-

zer gemaakt – partij gingen kiezen. Dat hoefde bovendien helemaal niet een keuze tegen 

medestudenten te zijn. Studenten konden verschillende richtingen aanhangen en toch 

(‘met dezen wordt onder een glaasje wijn de zaak beredeneerd’) als vrienden scheiden. 

Ook over de schoolstrijd – die het hele land op dat moment in beroering bracht – konden 

studenten toch niet zwijgen: ‘moet dan alles kleurloos zijn?’ Schepers wilde in ieder geval 

elke strijd meestrijden, die er te strijden viel: 

Sta mij dus toe mijn eigen standpunt te behouden en mijne meening daarover te uiten 

in de studentenweekbladen. Wie dat niet duldt, maakt de redacties tot censors over de 

ideeën van hunne medeleden, en dat zal wel niet de bedoeling zijn, waarmee die ver-

slaggevers zijn gekozen. Laten zij, mits men iets te zeggen hebbe en de stijl niet die eener 

keukenmeid is, alle stukken opnemen. Dan zullen alle richtingen in de studentenwereld 

zich kunnen uiten.78

75	 Ibidem, nr. 29, donderdag 21 november 1889.

76	 Ibidem. 

77	 Ibidem, nr. 30, donderdag 28 november 1889.

78	 Ibidem. 
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Maar de redactie bleef bij haar standpunt: ‘de redactie betreurt het, dat de politiek bij de 

over bovenstaand onderwerp gevoerde discussie een rol moest spelen; nogmaals maakt 

zij er op attent, dat eventuele voortzetting van het debat beslist geweigerd wordt’.79

De rol van de bladen in het debat over bemoeienis van studenten met het politieke en 

sociale vraagstuk was meerduidig. De landelijke bladen lieten een ronduit positief geluid 

horen als het ging om betrokkenheid van studenten bij de ‘nationale zaak’. Studenten 

werden gestimuleerd zich in te zetten als burger voor het algemeen belang. De oproepen 

hiertoe in de bladen en de verslagen van feesten, inzamelingsacties et cetera bevestig-

den het beeld dat de studenten zich – ondanks alle studentikoziteit – bewust waren van 

hun roeping als ‘spes patria’. De bladen definieerden, zoals steeds maar weer blijkt, de 

identiteit van de ‘ware’ student. Maar over die identiteit werd ook gediscussieerd. Juist de 

studentenbladen boden de studenten bij uitstek de gelegenheid om te debatteren over 

veranderingen in de (studenten)samenleving. Studenten publiceerden in de bladen over 

nieuwe ideeën over politieke en sociale betrokkenheid van studenten. Daarmee weer-

spiegelen de bladen de overtuigingen en idealen van (een deel van) de studenten. Het 

landelijke blad was zo gezien een forum, een broedplaats van veranderende waarden. Te-

gelijkertijd komt ook een andere rol van de bladen naar voren. Namelijk dat zij om (het 

beeld van) neutraliteit en gematigdheid te handhaven als ‘censor’ gaan optreden en be-

paalde artikelen weigeren te publiceren of een discussie stopzetten. Daardoor wakker-

den de landelijke bladen onbedoeld het verlangen van die studenten aan, die een ander, 

nieuw geluid wilden laten horen, maar daarvoor in de gevestigde bladen geen ruimte kre-

gen. Dat zou er toe leidden dat aan het einde van de negentiende eeuw nieuwe studen-

tenbladen werden opgericht door studenten die door middel van hun bladen verande-

ringen in de studentenmaatschappij probeerden te bewerkstelligen. 

79	 Ibidem. 
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Terwijl in de eerste helft van de negentiende eeuw het studentenblad nog volop in ont-

wikkeling was, een zeer uiteenlopend karakter had en vaak maar kort verscheen, groeide 

het studentenorgaan in de tweede helft van de negentiende eeuw uit tot een geïnstituti-

onaliseerd, landelijk studentenblad. De oprichters van Vox Studiosorum stelden zich in 

1864 bescheiden op. Het nieuwe studentenblad verscheen maandelijks en had een klein 

formaat, maar de medewerking en het aantal abonnees was boven verwachting. Het in 

1871 opgerichte Studenten Weekblad verscheen wekelijks in tabloid formaat. Net als de 

eerdere Universiteitsbladen en Lucifer was het studentenblad opnieuw een krant, gelijk 

aan andere kranten en bladen. De nieuwe landelijke studentenbladen hoefden ook niet 

te vrezen voor hun voortbestaan. Weliswaar verliep de doorstart in 1875 van Vox Studio-

sorum en Studenten Weekblad als Vox Studiosorum/Studenten Weekblad enigszins stroef, 

maar de nieuwe Vox en het in 1876 opgerichte algemeen studentenweekblad Minerva ble-

ven vervolgens tientallen jaren naast elkaar bestaan. 

Het bestaan van een studentenweekblad werd een vanzelfsprekendheid. Evenals de 

inhoud en opzet van het studentenweekblad. De nadruk kwam te liggen op inhoudelijke, 

opiniërende artikelen, academische berichten, opgaaf van examens en promoties en vas-

te rubrieken. In de latere jaren gingen ook de advertenties een vaste plaats innemen in de 

bladen. Daarnaast publiceerden de bladen wat mengelwerk en een feuilleton. De voort-

zetting van het blad was – zoals in de eerste helft van de negentiende eeuw – niet meer 

afhankelijk van het enthousiasme van enkele studenten. De statuten boden regels over 

de bezetting en opvolging van de redacties, de stemverhoudingen tussen de verschillen-

de redacties en de vergaderingen. Vox Studiosorum hanteerde (net als de almanakken) 

een coöptatiesysteem, de redacties van Minerva kwamen tot stand door middel van ver-

kiezingen. Dit voorkwam overigens niet dat Minerva in latere jaren toch een overwegend 

corporaal karakter kreeg (als de stemming op de sociëteit plaatshad, was het voor niet-

corpsleden moeilijk een stem uit te brengen). 

Het studentenblad werd voor de Nederlandse studentengemeenschap een belangrijk 

middel om de eigen belangen te behartigen. Studenten wilden hun stem laten horen in 

het debat over het hoger onderwijs. Het was niet toevallig dat Vox Studiosorum in 1864 

werd opgericht. De Wet op het Middelbaar Onderwijs in 1863 leidde tot veel onrust en on-

zekerheid in de academische wereld. Om zich sterk te maken was het van groot belang 

dat de Nederlandse studenten zich zouden verenigen en zich uitten in een gemeenschap-

pelijk orgaan. Weliswaar konden de studenten in de almanak hun literaire lettervruchten 

publiceren en gebruikten zij de collegeverslagen vanaf de jaren zestig steeds vaker om 
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hun belangen aangaande het wetenschappelijk onderwijs kenbaar te maken, maar de al-

manak was een plaatselijke periodiek, die geen gelegenheid bood voor een gezamenlijk 

optreden. Een landelijk studentenblad dat het woord voerde namens de gehele Neder-

landse studentengemeenschap was daarentegen een prachtig middel. Het gaf studenten 

de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen en te debatteren over de toekomst 

van het hoger onderwijs, over het doel van de studie en over de vraag wie en wat eigenlijk 

een student was. Toen het samengaan in 1875 van Vox Studiosorum en Studenten Week-

blad op zich liet wachten, maakte het vooruitzicht van de komst van de nieuwe, zo lang 

verbeide wet op het hoger onderwijs de studenten het gemis van een landelijk studenten-

orgaan direct weer voelbaar. Het kon niet zo zijn dat in ‘zo’n gewichtig’ jaar geen studen-

tenweekblad zou verschijnen. In 1876 bij de invoering van de Wet op het Hoger Onderwijs 

verscheen er zelfs nog een tweede landelijk studentenweekbladblad: Minerva. 

Het landelijke studentenblad was niet alleen een bewijs van de nationalisering van het 

hoger onderwijs en de Nederlandse studentenmaatschappij, maar ze versterkte ook de 

saamhorigheid tussen de Nederlandse studenten. Het nieuws uit de andere academieste-

den, de verslagen van lustrumfeesten, de artikelen over gebeurtenissen en ontwikkelin-

gen in het hoger onderwijs vergrootten het besef dat men niet alleen deel uitmaakte van 

de eigen, plaatselijke studentengemeenschap, maar dat men Nederlands student was. 

De ‘Delftse kwestie’, maar evengoed de in de bladen geuite klachten van de Groningse, 

Amsterdamse en Vlaamse studenten over miskenning en misvatting tonen enerzijds hoe 

graag de studenten deel wilden uitmaken van die Nederlandse studentengemeenschap 

en anderzijds hoe de ‘regionale’ en ‘plaatselijke’ identiteit juist versterkt werden door op-

name in het landelijke geheel. Tegelijkertijd viel er op het landelijke karakter van de bla-

den wel wat af te dingen. De oprichting door de Amsterdamse studenten van het plaatse-

lijke blad Propria Cures zien dat het Utrechtse en Leidse aandeel in de landelijke bladen 

bleef domineren (en de erkenning van deze in belang toegenomen plaatselijke studen-

tengemeenschappen achterwege bleef). 

Zoals de verschillende hoofdstukken in dit deel laten zien, scherpten de discussies over 

de veranderingen in het hoger onderwijs en nieuwe wettelijke kaders de ideeën over het 

doel van de academische studie en de identiteit van de ‘ware’ student aan. De ‘ware’ student 

vormde zich gedurende zijn studie(tijd) voor de maatschappij. Van groot belang daarvoor 

waren een wetenschappelijke, klassieke vorming en de morele ontplooiing van de stu-

dent. Daarvoor was de omgang met zijn medestudenten op de sociëteit en in de overige 

corpsgezelschappen cruciaal. Het corps was de ‘kweekschool der beschaving’. De student 

was onderdeel van de ‘eigen’ maatschappij. Pas na zijn studie werd hij volwaardig lid van 

de burgermaatschappij. De studenten zetten zich gemeenschappelijk in voor het Vader-

land, maar omdat een student zich gedurende zijn studietijd nog moest vormen, verbond 

hij zich niet aan een politieke of godsdienstige ‘partij’. Dat was het ideaal zoals dat in de 

corpora (rectorale redes en almanakken), maar ook in de bladen werd uitgedragen. De bla-

den weerspiegelden de overtuigingen en de idealen van de studentenmaatschappij, maar 

hadden tegelijkertijd als forum voor het ‘actuele’ debat ook een vormende kracht in de 

studentenmaatschappij. Zij definieerden de ‘ware’ student en het ‘ware’ studentenleven. 
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Maar de werkelijkheid was weerbarstiger. De corpora werden vaak verscheurd door 

ruzies, groepen studenten negeerden elkaar volkomen en studenten verschilden van me-

ning over de essentialia van het studentenleven, zoals het groenlopen en de plek van de 

sociëteit in het corpsleven. In de bladen riepen de studenten elkaar op tot onderlinge 

omgang en eenheid, ondanks de (sociale) verscheidenheid. Daar debatteerden de stu-

denten met elkaar over deze onderwerpen waarover in het dagelijks studentenleven niet 

werd gesproken (omdat partijen elkaar niet ontmoetten of elkaar volstrekt negeerden). 

In zekere zin waren zij de plaats waar de studenten elkaar ‘ontmoetten’. Waar door ‘bot-

sing’ en ‘wrijving’ de ‘waarheid’ werd geboren. Precies zoals Koorders het al verwoordde 

in Lucifer (vgl. hoofdstuk 4). Hoezeer het publieke debat in de landelijke studentenbladen 

de ideeën over de ‘ware’ student en het ‘ware’ studentenleven aanscherpte, bleek toen in 

de jaren zeventig in Utrecht de Vox en het Studenten Weekblad lijnrecht tegenover elkaar 

kwamen te staan in de kwestie van het verenigd lidmaatschap van corps en kroeg. De par-

tijen die het voortbestaan van de corpora (als kweekschool der beschaving) wilden waar-

borgen, botsten met de zogenaamde ‘kroegpartij’ die het lidmaatschap van de kroeg be-

schouwde als de essentie van het corpsleven. Wie dat lidmaatschap versmaadde of niet 

kon betalen, was in hun ogen geen ‘ware’ student.  

De identiteit van de ‘ware’ Nederlandse student (zoals die werd gedefinieerd in de bla-

den) kwam door veranderende omstandigheden nog verder onder druk te staan. De uit-

breiding van het kerkelijk en politiek stemrecht, het debat over de dienstplicht, de school-

strijd en de sociale kwestie leidden ertoe dat steeds meer studenten de overtuiging ‘dat 

een Nederlandse student uit aard van zijn roeping zich niet inlaat met godsdienstige of 

politieke kwesties’ ter discussie gingen stellen. In de bladen werd volop over deze ont-

wikkelingen gediscussieerd. De landelijke bladen zijn met andere woorden de barometer 

van de (veranderende) smaak van de studentenmaatschappij. Maar tot op zekere hoogte. 

De landelijke studentenbladen gingen om het ideaal van neutraliteit en gematigdheid te 

kunnen handhaven optreden als ‘censor’. Zij weigerden bepaalde stukken op te nemen 

in hun kolommen en riepen een halt toe aan in hun ogen te politiek geladen discussies. 

Daardoor zou het algemeen landelijke studentenblad aan het einde van de negentiende 

eeuw haar centrale plaats in de Nederlandse studentenmaatschappij weer gaan verlie-

zen. Dat bleek uit de oprichting van de Volkstribuun. Deze hervormingsgezinde studen-

ten, maar ook de groeiende groep niet-corpsleden en de vrouwelijke studenten (zoals zal 

blijken in het laatste deel van deze studie) voelden zich niet langer thuis of vertegenwoor-

digd in de landelijke bladen. Zij richtten eigen bladen op waarin zij opkwamen voor hun 

eigen ideeën en overtuigingen over de ‘ware’ student en het ‘ware’ student-zijn: het stu-

dentenblad als emancipator. 
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Deel III 
Emancipatie in eigen kring
Nieuwe studentenbladen (ca. 1890-1910)
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12 Het studentenblad als emancipator
  Niet-corpsleden richten eigen bladen op

In de loop van de negentiende eeuw veranderde de samenstelling van de Nederlandse 

studentenmaatschappij. In het voorgaande deel is het al enkele malen genoemd: het aan-

deel van de traditionele elite aan de universiteit (die van oorsprong het merendeel van 

de studenten vormde) nam af ten faveure van de gezeten burgerij zonder academische 

traditie. Daarnaast groeide ook het aantal studenten afkomstig uit de kleine burgerij, de 

middenstand.1 Deze ontwikkeling vond in alle academiesteden plaats (al ontbreken pre-

cieze gegevens en waren er ongetwijfeld verschillen). De komst van de hbs in 1863 en de 

geneeskundige wetten van 1865 versterkten deze tendens op verschillende manieren.2 

Door deze sociale wending studeerde aan het einde van de negentiende eeuw aan de 

universiteit een grote groep studenten die geen klassieke achtergrond had en die even-

min affiniteit had met de bestaande, traditionele studentencultuur (die al voorbereid was 

op de gymnasia). Deze studenten hadden bovendien een ander idee over de vraag waar-

toe de studie(tijd) diende. Het doel van de studie was niet langer uitsluitend klassieke 

vorming, maar ook het wetenschappelijk opleiden tot een bepaald beroep. Zij hadden 

daarnaast ook andere, nieuwe opvattingen over het student-zijn en het studentenleven. 

De dure corporale tradities en mores stuitten hen tegen de borst. Zij werden meestal geen 

lid van het corps, maar omarmden wel het studentenleven. Ze namen verschillende initi-

atieven tot de oprichting van eigen clubs, sociëteiten en bonden, maar deze liepen stee-

vast stuk op vijandigheid van de zijde van de corpora en de gevestigde studentenbladen.3 

In 1888 richtten Amsterdamse niet-corpsleden een eigen studentenblad op: Alma Mater, 

dat al gauw het orgaan werd van de in 1885 naast het Amsterdamse Studenten Corps op-

gerichte Amsterdamse Studenten Bond. In dit studentenblad verdedigden en verwoord-

den de bondsleden hun idealen over de ware student en het ware studentenleven. Het 

was uiteindelijk onmogelijk voor het Amsterdamse corps dit jong elan in de studenten-

1	 Caljé, Studenten, universiteit en samenleving, 236. 

2	 Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel 1, 690-694. 

3	 In Utrecht bijvoorbeeld stelde in 1871 een achttal studenten niet-corpsleden een circulaire op waarin zij ver-

klaarden dat onder de grote groep Utrechtse studenten niet-corpsleden (ongeveer 160 van de 475) de wens be-

stond een eigen vereniging en een eigen sociëteit op te richten. Het rondschrijven werd (zonder medeweten van 

de initiatiefnemers) gepubliceerd in het Studenten Weekblad. Redacteur Stern noemde het plan een ‘Jezuïeten-

streek’ en beschuldigde de niet-corpsleden er zelfs van het bestaande corps te willen ondermijnen. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat de redactie van het Studenten Weekblad de circulaire opzettelijk in de openbaarheid bracht 

om zo de initiatiefnemers in een kwaad daglicht te stellen en daarmee de hele onderneming bij voorbaat te doen 

mislukken.

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   271 19-04-16   07:31



272  deel 3 emancipatie in eigen kring

wereld – nieuw, dymanisch en overtuigd van hun eigen bestaansrecht – te negeren. Enke-

le Amsterdamse corpsleden bonden de strijd aan met de nieuwe vereniging en het nieu-

we studentenblad in het in 1890 opgerichte Amsterdamse studentenweekblad Propria 

Cures. Zij staken ook de hand in eigen boezem; hervormingen in de studentenwereld wa-

ren broodnodig. 

12.1	 Alma Mater. Studentenblad: 1888-1899

In 1888 verscheen te Amsterdam het nieuwe, algemene studentenblad Alma Mater.4 In 

het ‘present-exemplaar’ van zondag 15 januari 1888 wenste de redactie alle mensen alle 

heil, zowel degenen die moesten strijden voor hun materieel bestaan als hen die ‘tot de 

edele worstelingen des geestes’ geroepen waren. Het blad richtte zich kennelijk ook tot 

ouders en aanstaande studenten. Maar inzonderheid begroette de redactie de Neder-

landse studenten: 

U, Studenten aan onze vijf Hoogescholen, Collega’s, Sodales! Bij de intrede van het nieu-

we jaar klopt aan Uw deuren een nieuwe gast, en verzoekt kennismaking, zo mogelijk, 

vriendschap en vertrouwen.5 

Het nieuwe studentenblad zou iedere 15e van de maand (later wekelijks) verschijnen. En 

studenten konden zich op het blad abonneren voor ƒ 1,25 per jaar. De redactie te Am-

sterdam werd gevormd door vijf studenten.6 Daarnaast had de redactie correspondenten 

aangesteld te Leiden, Utrecht en Groningen.7 

In dit eerste nummer verdedigde de redactie de oprichting van dit nieuwe studenten-

blad door op te merken dat zij zich in het bijzonder tot die studenten richtte wier belan-

gen in de bestaande studentenpers niet – of nauwelijks – werden vertegenwoordigd. Vol-

gens de redactie was in de gevestigde bladen slechts ruimte voor corpsnieuws. Misschien 

gebeurde dat niet opzettelijk, maar het rechtvaardigde in ieder geval wel de keuze om nu 

een nieuw studentenblad op te richten. Natuurlijk was de vraag gerechtvaardigd of met 

dit nieuwe blad de spanning en de kloof tussen corpsleden en niet-corpsleden niet nog 

groter zou worden. Maar de redactie wilde met dit blad juist vrede in de studentenmaat-

schappij bewerkstelligen door een ‘royalen strijd, met eerlijke wapens’.8 

Met dit nieuwe studentenblad kregen de studenten niet-corpsleden in de studenten-

maatschappij een eigen stem. Het aantal studenten dat geen lid werd van het corps nam 

in de laatste decennia van de negentiende eeuw alleen maar toe (na 1885 was nog maar 

4	 In Duitsland verscheen van 1876 tot 1881 een studentenblad onder dezelfde titel: Alma Mater. Organ für 

Hochschulen (Wien, Leipzig). 

5	 Alma Mater. Studentenblad 1 (1888) presentexemplaar, zondag 15 januari 1888.

6	 H.J. Heynes, W.F. Kroes, V. Gravestein, G. Hofstede Gz. en C.J. Kokke.

7	 De correspondenten te Leiden, Utrecht en Groningen waren respectievelijk de studenten J.L.C. Wortman, 

J. de Ruyter en O. ten Have. 

8	 Alma Mater 1 (1888) presentexemplaar, zondag 15 januari 1888.
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12 het studentenblad als emancipator  273

net iets meer dan de helft van de Amsterdamse studenten lid van het Amsterdamse stu-

dentencorps). Er studeerde te Amsterdam een grote groep studenten geneeskunde en 

farmacie zonder klassieke, dat wil zeggen gymnasiale, achtergrond. Na de hbs hadden 

zij – nadat zij eerst een volledig admissie-examen hadden moeten afleggen – gekozen 

voor een vervolgstudie aan de universiteit. Zij volgden colleges in de medische faculteit 

om zich voor te bereiden op de verschillende staatsexamens (zij mochten niet het regu-

liere kandidaats- en doctoraalexamen afleggen; dat traject bleef ook na 1876 voorbehou-

den aan studenten met een gymnasiale achtergrond), teneinde arts of apotheker te wor-

den.9 Deze groep studenten werd vaak om principiële of geldelijke redenen geen lid van 

het corps. Dat gold ook voor de studenten uit de provincie voor wie het na de Wet op het 

Hoger Onderwijs van 1876 aantrekkelijk was om in Amsterdam te gaan studeren vanwege 

het promotierecht dat het in 1877 tot Universiteit verheven Athenaeum had verworven.10 

Ook zij hadden vaak een niet-academische achtergrond. 

Deze nieuwe lichting vaak minder gegoede studenten voelde zich niet thuis in de 

dure, traditionele corporale cultuur, die werd gedomineerd door de zonen van de Am-

sterdamse elite. Toch wilden deze studenten wel graag volop deelnemen aan het stu-

dentenleven (en zich onderscheiden van de zogenaamde ‘nihilisten’).11 Zij zochten aan-

sluiting bij elkaar en deden pogingen een eigen sociëteit of eigen gezelschappen op te 

richten.12 In Amsterdam richtten in december 1885 ongeveer 115 studenten niet-corps-

leden een vereniging naast het bestaande corps op: de Amsterdamse Studenten Bond 

(asb). De asb kreeg in het voorjaar van 1886 een eigen sociëteit: salve, gevestigd in de 

bovenzalen van een voormalig pand van de Hollandse Spoorwegmaatschappij (Vijgen-

dam 10, ingang Beursplein).13 Bewust anders dan het corps kende de nieuwe vereniging 

geen groentijd en het lidmaatschap van de ‘kroeg’ was minder duur dan het lidmaat-

schap van nia (de sociëteit van het corps). Bovendien wees de vereniging het gebruik 

van de hoofdelijke omslag af (in het corps werden onkosten voor feesten en dergelijke 

achteraf op de leden verhaald). In de Bond waren ten slotte alle leden gelijk aan elkaar; 

er werd geen onderscheid gemaakt tussen jongere- en ouderejaars leden als het ging om 

verkiezingen et cetera.14 

9	  Van Berkel, Universiteit van het Noorden. Deel 1, 694; Rob Hagendijk, Het studentenleven. Opkomst en verval 

van de traditionele studentenkultuur (Amsterdam 1980) 58-59. Zie ook: A.I. Bierman, ‘De winkel en de weten-

schap. Artesenijbereidkunde en toxicologie als universitaire vakken’, Gewina 16 (1993) 141-154; Groen, Het weten-

schappelijk onderwijs. Direct na 1876 werden ze (bijvoorbeeld in Groningen) zelfs geweerd als corpslid. 

10	  Knegtmans, Professoren van de stad. 

11	  Koen van de Leur, Identiteit en vorming. Culturele toe-eigening van studentencultuur aan de Universiteit van 

Amsterdam. 1880-1890 (ma-scriptie, Onderzoeksmaster Geschiedenis UvA, 2014) 24, 70-71. 

12	  In 1881 richtten niet-corpsleden in Amsterdam een eigen sociëteit op, Pallas, maar deze werd na een jaar 

weer opgeheven. In 1884 richtten niet-corpsleden de gymnastiek- en schermclub ‘Lysander’ op en het litera-

risch-theologisch gezelschap ‘Fac Tua’. Beide verenigingen traden in 1885 toe tot de Bond. H. Houtgraaf e.a., 40 

jaren usa. 1911-1951. Gedenkboek der Unitas Studiosorum Amstelodamensium (Amsterdam 1951) 16-18.

13	  Sodalitas Amicitia Laetitia Vireant Eximie (s.a.l.v.e.), (Mogen vriendschap, broederschap en vreugde welig 

tieren). 40 jaren usa, 16-22.

14	  Van de Leur, Identiteit en vorming, 64-65. 
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De voorlopige commissie van de asb had rondom de oprichtingsvergadering bewust 

de publiciteit gezocht. Alle Amsterdamse studenten die geen lid waren van het corps kre-

gen een uitnodiging voor de vergadering. Bovendien waren de rector van het corps en 

enkele verslaggevers van verschillende Amsterdamse bladen uitgenodigd. In het Nieuws 

van de Dag verscheen ten slotte een artikel over de wenselijkheid van een tweede studen-

tensociëteit. De rector magnificus J. de Hartog riep in januari 1886 de voorzitter van de 

voorlopige commissie bij zich om zijn afkeuring over al deze publiciteit kenbaar te ma-

ken. Hij wenste zich niet vóór het corps of tegen de bond uit te spreken, maar om de be-

langen van de universiteit niet te schaden, moest het grote publiek buiten de toestanden 

in de Amsterdamse studentenmaatschappij worden gehouden.15 De nieuwe vereniging 

mocht kortom geen propaganda maken. Bovendien weigerde de Academische Senaat de 

nieuwe vereniging te erkennen. Het corps vertegenwoordigde immers al jarenlang alle 

studenten (ondanks het feit dat niet alle studenten lid werden van het corps) en de Aca-

demische Senaat weigerde een vereniging, die niet bewezen had dat zij levensvatbaar 

was, gelijk te stellen aan het corps. Daar lag vrees voor verdeeldheid in de studenten-

maatschappij aan ten grondslag en de wens – de academische gezaghebbers waren vaak 

oud-corpsleden – om de positie van het corps als vertegenwoordigend lichaam van alle 

studenten te handhaven.16 

Ook het Amsterdamse studentencorps weigerde de nieuwe vereniging te erkennen. Bij 

de feestelijke opening van de sociëteit salve op 5 april 1886 gooide een aantal corpsleden 

roet in het eten door tijdens de rijjool (een feestelijke rijtoer) door de stad een flauwe grap 

uit te halen. Bij de optocht voegde zich ook een open wagen met enkele slagersjongens, 

met in hun hand een stok waarop een varkenskop was geprikt (niet-corpsleden werden 

door corpsleden aangeduid als ‘varkens’ of ‘knorren’). De jongens deelden biljetten uit 

aan het publiek dat was komen kijken waarop de nieuwe vereniging belachelijk werd ge-

maakt. Het corps raakte de Bond op een zwakke plek. Weliswaar onderscheidde ze zich 

op wezenlijke punten van het bestaande corps, maar sommige gebruiken werden door 

de nieuwe vereniging regelrecht overgenomen, simpelweg omdat de nieuwe vereniging 

zich naar niets anders kon richten dan naar de tradities en gewoonten van de gevestigde 

studentencultuur. Dat was iets waarmee het corps de nieuwe vereniging makkelijk te kijk 

kon zetten.17 

Bij de oprichting van het nieuwe studentenblad Alma Mater in 1888 stond de redactie 

uitvoerig stil bij al deze gebeurtenissen. De redactie ageerde tegen de niet-erkenning van 

de Bond en het besluit van de academische gezaghebbers om slechts het corps te erken-

nen als vertegenwoordiging van de gehele studentenmaatschappij. Ze noemde deze stand 

van zaken ‘een ingeworteld misbruik, dat ons principe en dat van minstens de helft onzer 

medestudenten ondergeschikt maakt aan hen, wier opvattingen wij niet kunnen delen’.18 

15	  40 jaren usa, 21; Hagendijk, Het studentenleven, 59. 

16	  Zie ook hoofdstuk 9; Van de Leur, Identiteit en vorming, 24, 26-27; Hagendijk, Het studentenleven, 61.

17	  Hagendijk, Het studentenleven, 53, 59; Van de Leur, Identiteit en vorming, 56-57. 

18	  Alma Mater 1 (1888) presentexemplaar, zondag 15 januari 1888.
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Met welk recht, vroeg Alma Mater zich af, kan het corps als vertegenwoordiging van alle 

niet-corpsleden beschouwd worden zonder mandaat van deze niet-leden. En toch werd 

bij officiële gelegenheden nooit een vertegenwoordiging van niet-corpsleden toegela-

ten. Dat gebeurde vast niet met voorbedachten rade (stelde de redactie opzettelijk naïef): 

Immers dat de bedoeling zou zijn hen uit te sluiten en aldus vanwege de Universiteitsau-

toriteiten een privilege te verbinden aan het lidmaatschap van het corps, mag niet in ons 

opkomen en komt dus ook niet in ons op.19 

Het recht van student-zijn, zo vervolgde de redactie, zou immers niet af moeten hangen 

van het wel of niet lid zijn van het corps. Het was nu eenmaal voor veel studenten om 

principiële of geldelijke redenen niet mogelijk om lid te worden van het corps.20 

In het najaar van 1888 probeerde de Bond nogmaals bij de Academische Senaat af te 

dwingen dat hem dezelfde rechten zouden worden verleend als het corps (bijvoorbeeld 

een uitnodiging voor het bijwonen van de rectoraatsoverdracht). Tot hun grote woede 

kregen de Bondsleden weer nul op het rekest. Op de eerstvolgende vergadering op 28 de-

cember 1888 verklaarde de Bond: ‘De Senaat kent ons niet, wij kennen ook hem niet’. Dat 

impliceerde dat er geen rouw werd afgekondigd bij het overlijden van een hoogleraar en 

ook dat de rector magnificus geen presentexemplaar van de studentenalmanak (de asb 

gaf een eigen almanak uit) zou worden aangeboden, zoals kennelijk tot dan toe – in af-

wachting van erkenning – wel gebeurde.21 Tijdens deze vergadering werd ook besloten 

Alma Mater – hoewel ze dat de facto al was – uit te roepen tot officieel orgaan van de Bond. 

De preses benadrukte de noodzaak van een eigen orgaan: 

Wij moeten nu rondzien […] naar wapenen om ons te verdedigen, om onze bedoelingen 

aan de wereld duidelijk te maken, om ons recht te handhaven. Daarom moet de Alma 

Mater ons eigen orgaan worden om van ons en voor ons te spreken.22 

Een jaar later, in 1890, werd in Alma Mater benadrukt welke belangrijke rol het blad speel-

de in de academische gemeenschap: ‘dat de Bond in het afgelopen jaar gerezen is in de 

schatting der tegenstanders, dat men hem niet zoo gering meer acht, is voor een groot 

deel te danken aan haren arbeid’.23 Het blad had met andere woorden een belangrijke 

emanciperende rol gespeeld in de studentenmaatschappij. Uiteindelijk ging de Acade-

mische Senaat in 1891, op instigatie van het Amsterdamse studentenblad Propria Cures 

(waarover straks meer) én na het Amsterdamse studentencorps te hebben gepeild, over 

tot erkenning van de Bond.24

19	  Ibidem. 

20	 Ibidem. 

21	  Van de Leur, Identiteit en vorming, 74.

22	 Geciteerd in: Alma Mater. Orgaan van de Amsterdamse Studentenbond 4 (1891) feestnummer, maandag 2 fe-

bruari 1891.

23	 Alma Mater 3 (1890) nr. 1, zaterdag 1 februari 1890. 

24	 40 jaren usa, 27; Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 39. 
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Afb. 18 Een feestplaat met scènes uit het leven van de leden van de Amsterdamse Studenten Bond 

(asb), ter gelegenheid van zijn éénjarig bestaan in 1886. Uit: Vrankrijker, Vier Eeuwen Nederlandsch 

Studentenleven.
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12.2	 ‘Een gezond onderdeel van het organisme “de Maatschappij” ’ 

In Alma Mater konden de bondsleden uiting geven aan hun ideeën en idealen met be-

trekking tot de student en het studentenleven. Ondanks alle tegenwerking wist de Bond 

zich namelijk te consolideren. Ter gelegenheid van het eerste lustrum publiceerde Alma 

Mater een apart nummer. Hierin werd trots vermeld dat het vijfjarig bestaan van de Bond 

bewees dat hij op stevige beginselen stond. Het maakte maar eens te meer duidelijk

dat er verstandigen zijn, die niet begoocheld worden door den schijnglans van een Corps; 

praktische menschen, die voor hun geld de beste waar willen hebben, radicale dweepers 

die het democratische gelijkheid-streven in den Bond zoo mooi vinden, idealisten, die er 

zoeken den waren studentengeest.25

Voor de lezer was het duidelijk dat het ware student-zijn en het ware studentenleven niet 

gepaard hoefden te gaan met dure gebruiken en een groentijd op voet van ongelijkheid. 

Integendeel, het studentenblad stelde deze oude gebruiken en gewoontes van het corps, 

die de studentenwereld in haar ogen verziekten, juist ter discussie.

 Alma Mater richtte zich daarbij niet alleen tot de eigen bondsleden, maar ook tot aspi-

rant-leden. In het nummer van maandag 21 augustus 1893 – dus vóór de aanvang van het 

nieuwe collegejaar – verscheen het artikel ‘Tegenstrijdige richtingen’ waarin de redactie 

de verschillen tussen het corps en de bond uiteenzette. Voor nieuwe studenten was het 

ieder jaar weer de vraag van welke vereniging zij lid zouden moeten worden, ‘maar [zij] 

staan dan voor een probleem waarvan zij te vergeefs de oplossing zoeken’.26 In de vergelij-

king van de bond met het corps kwam de laatste vanzelfsprekend als slechtste uit de bus. 

Behalve het groenlopen speelde daarbij ook de dure en onpraktische inrichting van het 

corps een grote rol (het apart lidmaatschap van sociëteit en disputen en de zogenaamde 

hoofdelijke omslag). Ook na de invoering van het verenigd lidmaatschap van corps en 

‘kroeg’ bleef het lidmaatschap van het corps vele malen duurder dan het lidmaatschap 

van de bond (zoals de redactie uitvoerig uitrekende voor de lezer). De Groningse corres-

pondent nam in hetzelfde nummer de gelegenheid te baat om ook de studenten die in 

Groningen zouden gaan studeren alvast in te lichten over het bestaan en de inrichting 

van de Bond te Groningen en vooral over de manier waarop ze zich onderscheidde van 

het Corps. De hoofdverschillen waren: 

Dat men bij den Bond niet ‘ontgroent’, of dwang uitoefent, van welken aard ook; dat de 

zaken hier minder weelderig zijn ingericht, zoodat de Bond niet met financieele moei-

lijkheden te worstelen heeft.27 

Bovendien was de Bond een door professoren erkende studentenvereniging (ook in Gro-

ningen was de Academische senaat overgegaan tot erkenning). Ten slotte had het corps 

25	 Alma Mater 4 (1891) feestnummer, maandag 2 februari 1891.

26	 Alma Mater 6 (1893) nr. 10, maandag 21 augustus 1893. 

27	 Ibidem. 
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op dat moment een slecht imago in de stad. Na ongeregeldheden tijdens een concertuit-

voering in november 1892 in de sociëteit de Harmonie (het culturele centrum van Gro-

ningen) waren enkele corpsleden door de directie van de Harmonie geschorst. Het corps 

had de zaak zwaar opgevat en uiteindelijk kwamen het corps en de directie tegenover el-

kaar te staan. Normaal gesproken was ieder lid van het corps ook lid van de Harmonie, 

maar dat verenigd lidmaatschap was op dat moment opgeheven. Het was zeker niet de 

eerste keer dat iets dergelijks speelde tussen de burgersociëteit en het studentencorps, 

maar de Groningse correspondent van Alma Mater maakte er handig gebruik van.28 Wie 

graag concerten wilde bezoeken en deel wilde nemen aan het culturele leven – zo beëin-

digde hij zijn artikel – deed er dus verstandig aan lid te worden van de Groninger Studen-

ten Bond en niet van het corps. 

Deze methode had in Amsterdam succes. En wel zodanig dat een lezer zich afvroeg of 

de redactie er nog wel verstandig aan deed het vakantienummer aan alle aanstaande stu-

denten te sturen. Hij wilde graag dat de Bond een ‘gezellige kring van alleen vrienden’ zou 

blijven en daarom leek een ledental van 170 à 180 leden hem meer dan voldoende. De re-

dactie van Alma Mater was het daar echter niet mee eens.29 Ze wilde wel enig begrip op-

brengen voor de sympathie van de student voor een kleine vereniging, maar ze meende 

dat de Bond alles moest doen wat in haar vermogen lag om het ledental te doen laten toe-

nemen: ‘wij [vinden] toch dat het geheel in den tijdgeest ligt niet te blijven stilstaan nu de 

Bond een 170 leden telt. Integendeel dit mogen we niet als een eindtoestand beschouwen, 

wij moeten onze idealen hooger stellen’.30 De bond zou niet mogen rusten totdat ieder 

aankomend student ‘van zelf de noodzakelijkheid inziet lid te worden van den grooten 

coöperatieven broederschap den Amsterdamschen Studentenbond’.31 Die taak was ook 

weggelegd voor de redactie van Alma Mater: 

Zoo lang moeten wij ons inspannen en zijn wij als Redacteurs van het orgaan van den 

a.s.b. in het bijzonder verplicht den nieuwaankomenden studenten in het duistere dool-

hof van het studentenleven onze principes als een lichtende leidraad in de hand te geven.32

Zolang de schandvlek van het ‘flauwe mensch-onteerende groenen’ nog bestond, was 

er alle reden voor Alma Mater om te blijven schrijven over de Bond en zijn idealen. En 

daarmee wilde de redactie doorgaan ‘tot dat de studentenwereld geworden is een ge-

zond onderdeel van het organisme “de Maatschappij” en geen ziekelijk aanhangsel, dat 

zich slechts onderscheidt door aanmatigende brutaalheid en middeneeuwsche barbaar-

schheid’.33 Hier bleek heel duidelijk dat Alma Mater veranderingen in de studentenmaat-

schappij nastreefde. 

28	 Zie over deze terugkerende, zogenaamde ‘Harmoniekwesties’: Caljé, Student, universiteit en samenleving, 

462-465. 

29	 Alma Mater 6 (1893) nr. 10, maandag 21 augustus 1893.

30	 Ibidem. 

31	  Ibidem. 

32	 Ibidem. 

33	 Ibidem. 
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In hetzelfde nummer publiceerde de redactie een artikel waarin ze uitvoerig stilstond 

bij de wantoestanden in het corps. De neiging om een kleine groep in het corps naar de 

ogen te kijken omdat ‘die lui voor het Corps pronken en geuren, omdat zij het Corps den 

schijn geven alsof het “rijk” is’, was natuurlijk volstrekt verkeerd. Geld zou geen rol mogen 

spelen in een studentenvereniging:

Verbeeldt u dat de eene student tot den ander zegt: houd je mond, want ik heb meer geld. 

We zouden het de hersens wel willen instampen van hen die dit niet begrijpen. We zou-

den den Corpsstudent, die zoo met zich sollen laat, wel wakker willen schudden en hem 

toeroepen: zeg, komt dit nu met je waardigheid van student overeen, zo met je eer te 

scharrelen, sta je dan zoo laag, dat je niet begrijpt dat dat geen eer is?34 

De redactie vond sommige ‘studentenideeën’ kortom onbegrijpelijk. Ook het ontgroenen 

kwam weer ter sprake. In zekere zin was er bij de Bond ook sprake van ontgroenen. Maar 

wel op een volstrekt andere manier dan in het corps, namelijk op voet van gelijkheid: ‘wij 

wenschen zoo iemand, zoo’n jong-student, te behandelen als mensch, niet als een vuil-

niskar door hem met inkt te bekladden, niet als een stom dier, door hem te schoppen 

en te slaan’. Wie zich niet wilde laten overtuigen, moest vooral lid worden van het corps, 

maar de redactie was ervan overtuigd dat de Bond het gelijk aan haar kant had en dat dat 

mettertijd ook zou blijken.

Het nieuwe blad bood niet alleen plaats aan artikelen over de idealen van de Bond, 

maar besteedde – in het verlengde van haar kritiek op de aristocratische trekken van het 

asc – ook relatief veel aandacht aan het sociale vraagstuk. De leden van de Bond wa-

ren, gezien hun maatschappelijke achtergrond, directer betrokken bij de praktijk van de 

maatschappij. Mede op instigatie van het blad richtten enkele studenten binnen de Bond 

het dispuutgezelschap ‘Vireat’ op om de kennis van de studenten aangaande sociale, eco-

nomische en politieke kwesties te bevorderen.35 

Het nieuwe studentenblad richtte zich overigens niet exclusief tot Amsterdamse stu-

denten, maar tot alle studenten en verenigingen – in de verschillende academiesteden – 

‘die zich tot nog toe niet mogen beroemen in de studentenpers eenig orgaan te bezitten’.36 

Op die manier kon ook landelijke bekendheid worden gegeven aan de Amsterdamse Stu-

denten Bond, haar streven, haar verenigingsleven en haar eigen sociëteit. En, zoals de 

Leidse correspondent J.L.C. Wortman in de Alma Mater opmerkte, was een blad dat over-

al verspreid werd daar het meest geschikt voor.37 Inderdaad richtten in de navolgende 

34	 Ibidem. 

35	 Hagendijk, Het studentenleven, 60, 65.

36	 Alma Mater 1 (1888) present-exemplaar, zondag 15 januari 1888.

37	 J.L.C. (Jan) Wortman (1868-1951) doorliep de hbs in Leiden en studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit 

Leiden. Na zijn studie vestigde hij zich in Noordgouwe (Zeeland). Hij richtte daar het eerste plattelandszieken-

huis op. Hij werd in 1905 directeur van de universiteitsklinieken in Utrecht. Daarna was hij leider van de ggd in 

Amsterdam en van 1918 tot 1927 aldaar geneesheer-directeur van het Tesselschade Ziekenhuis. Wortman publi-

ceerde een reeks boeken en tijdschriftartikelen. Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en 

beeld. Nederlanders en hun werk (Amsterdam 1918) 1657; De Telegraaf 54 (1951) nr. 19.960, 15 oktober 1951. 
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jaren in de andere steden niet-corpsleden ook bonden op. In Utrecht werd in 1891 de 

Utrechtse Studenten Bond opgericht.38 Op maandag 1 februari 1892 verscheen in Alma 

Mater een bericht uit Groningen: ‘waarde redactie, ik wil even vertellen, dat er, deze week, 

te Groningen een stud.-bond is opgericht; het aantal leden is 30’.39 Ook te Leiden (overi-

gens pas aan het einde van de jaren negentig) vormden een 70-tal studenten een eigen 

vereniging. Alma Mater feliciteerde deze jonge bonden en hoopte op nadere berichten.40 

In deze academiesteden werden correspondenten aangesteld, die wekelijks nieuws pu-

bliceerden. Het studentenblad had kortom een landelijk karakter.41

In de gevestigde studentenbladen bleef het wat de Alma Mater en de Bond betrof aanvan-

kelijk angstvallig stil. Het beleid was zo veel mogelijk: negeren. De kwestie rond de niet-

erkenning van de Bond door de Academische Senaat kwam slechts kort aan bod en alleen 

toen andere publicaties daartoe aanleiding gaven. In het in 1885 opgerichte Amsterdamse 

letterkundige weekblad De Lantaarn verscheen in 1889 een artikel van ene Almaviva, die 

daarin de tweespalt in de Amsterdamse studentenmaatschappij besprak. Volgens hem 

was het niet terecht dat de Bond niet was erkend. Hij hekelde ook de manier waarop de 

Academische Senaat de kwestie had aangepakt, maar keurde tevens de uitspraak van de 

Bond, namelijk dat ze de Senaat niet langer wilde erkennen, af.42 In Minerva verschenen 

enkele reacties. Een flauw dialoogje tussen twee studenten, die er vooral niet teveel woor-

den aan wilden besteden: ‘want men moet geen molensteen opnemen, om een muis te 

dooden; een straatkei is voldoende’.43 En de studenten kregen het advies het blad links te 

laten liggen: ‘maar gij studenten! Wendt u er van af, wacht u voor de besmetting van de 

walm!’44 

Alleen de Amsterdamse student Wierdels, die veel schreef in de Vox en Minerva, was al 

eerder tot de slotsom gekomen dat negeren niet langer een optie was. In een lijvige bro-

chure – die hij naar aanleiding van het artikel in De Lantaarn publiceerde – verklaarde hij: 

Het is onmogelijk, wanneer iets eenmaal bestaat, wanneer dat iets een overmatig gebruik 

maakt van reklame, en door het kommunistisch aanheffen van luid-razende Vrijheid-Ge-

lijkheid-Broederschap- en Blijheid-leuzen, door het uitbazuinen van eigen lof, het uit-

schreeuwen van uitsluitend bezit van schoone deugden, door verdachtmaking, zelfs kans 

heeft vooruit te gaan.45 

38	 In Utrecht was in 1884 ook al een Studenten Bond opgericht, die in 1885 fuseerde met het Utrechtse Corps.

39	 Alma Mater 5 (1892) nr. 1, maandag 1 februari 1892.

40	 Alma Mater 9 (1897) nr. 15, zaterdag 30 januari 1897.

41	  In de volgende jaren werden ook correspondenten aangesteld in Brussel, Berlijn en Leipzig. 

42	 De Lantaarn. Orgaan voor Noord- en Zuid-Nederland 5 (1889) nr. 5, 40-43.

43	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 5, donderdag 14 maart 1889. 

44	 Ibidem, nr. 7, donderdag 28 maart 1889.

45	 F.J.A.M. Wierdels, Difficiles Nugae. Geschiedenis van het Amsterdamsch Studenten-corps en van den Amster-

damschen Studenten-Bond. Hun onderlinge verhouding en hun beider betrekking tot den Academische Senaat der 

Universiteit van Amsterdam (Amsterdam 1889) 10.
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Wierdels betoogde dat het niet verstandig was om in de studentenbladen te zwijgen over 

iets wat elders uitgebreid aan bod kwam. Degenen die het audi alteram partem wilden 

toepassen, zouden helemaal niks over het gebeuren kunnen vinden in de Vox en Minerva. 

In de brochure sprak Wierdels zich uit tegen de Amsterdamse Studenten Bond en ver-

klaarde de niet-erkenning van de Bond door de Academische Senaat volkomen gewet-

tigd.46 Eén van de redacteuren van Alma Mater, de Amsterdamse student G. Hofstede 

Gz., reageerde hierop in de brochure Fulgura Fracta (Ontzenuwde argumenten), waar-

in hij verwoordde waarom veel studenten geen lid werden van het asc, maar wel van 

de Bond.47 De zogenaamde ‘Nieuwendijkers’ (zoals studenten uit de provincie werden 

getypeerd) wilden zich niet laten ontgroenen door de oud-gymnasiasten uit de stad en 

hadden bovendien niet het geld om deel te nemen aan het corporale studentenleven. 

Hofstede Gz. ontkende dat het niet lid worden van het asc werd ingegeven door onver-

schilligheid. Integendeel, deze niet-corpsleden wilden evengoed deelnemen aan het stu-

dentenleven:

Die 3 a 400 jongelingen zullen, toen zij naar de Academie togen, toch ook wel hun idealen 

gehad hebben van een vrij en broederlijk studentenleven, van vriendschap en jovialiteit; 

er kunnen enkelen onder geweest zijn, zooals ze ook nu nog te vinden zijn, die enkel en 

alleen hier kwamen om ‘te studeeren’, niet om zich tot mannen te vormen; doch de mees-

ten waren evenals de corpsleden, zoo niet meer, bezield met echten studentengeest; ook 

hun stroomde waar studentenbloed door de aderen. Dat zij zich niet bij het asc aanslo-

ten, is aan andere oorzaken te wijten dan aan onverschilligheid.48

In Minerva werd aandacht besteed aan de brochure van Hofstede Gz. De recensent wilde 

voor alles de aanval op het corps afslaan, al stemde hij wel in met de kritiek aangaande de 

46	 Ibidem.

47	 G. Hofstede Gz., Fulgura Fracta. Antwoord aan den heer Wierdels. Het goed recht van den Amsterdamschen 

Studenten-Bond (Amsterdam 1889). G. Hofstede Gz. (1866-1951) studeerde van 1886 tot 1891 theologie aan de Uni-

versiteit van Amsterdam en het Doopsgezind Seminarie. Hij werd achtereenvolgens predikant te Baard, Aarden-

burg en Blokzijl; hij behoorde tot de rechtzinnige vleugel van het Remonstrantse Broederschap. Hofstede was in 

zijn jonge jaren een aanhanger van het socialisme, maar hij veroordeelde het socialisme van Domela Nieuwen-

huis omdat dat het volk vervreemdde van ‘God en Zijn dienst’. In Aardenburg werd hij geraakt door het gedach-

tegoed van Abraham Kuyper. Hij werd actief lid van de arp. Van 1925 tot 1934 zat hij in het hoofdbestuur van de 

arp en meermalen was hij kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij was maatschappelijk zeer actief en had zitting 

in verschillende besturen. Hij vervreemdde echter van de arp, mede door het economisch liberale beleid van Co-

lijn. Uiteindelijk maakte hij tot groot ongenoegen van zijn partijgenoten de overstap naar de nsb; hij achtte het 

mogelijk dat het ideaal van een Nationale Christelijke Staat verwezenlijkt zou kunnen worden met behulp van de 

nsb. Ook als nsb-lid stond voor hem het streven naar sociale rechtvaardigheid voorop. Hofstede is na de oorlog 

aangeklaagd, maar vanwege het positieve getuigenis dat over hem werd afgelegd, is hij niet geïnterneerd. Predi-

kant Gabe G. Hoekema beschrijft hem als een idealist, die vanuit een maatschappelijke, etische, christelijke visie 

koos voor de nsb. Gabe G. Hoekema, ‘Idealisten en baasjes met oogkleppen voor. Voorgangers van doopsgezin-

de gemeenten die van 1933 tot 1945 aangesproken werden door het gedachtegoed van de nsb of tijdens de oorlog 

meewerkten met de Duitse bezetter’, Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 41 (2015) themanummer: Doopsge-

zinden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

48	 Geciteerd in: Van de Leur, Identiteit en vorming, 68-71.
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geldverkwisting en aristocratische neigingen van het Amsterdamse corps.49 Maar behalve 

deze besprekingen verschenen er verder geen uitgebreide artikelen over de Bond of Alma 

Mater; de gevestigde bladen hielden zich (bewust) afzijdig.

12.3	 Propria Cures (1890-heden)

Enkele Amsterdamse corpsleden gingen de strijd aan met de Bond in het in 1890 opge-

richte Amsterdamse studentenblad Propria Cures (Zorg zelf voor uw eigen belangen).50 

Daarnaast werd in het blad gediscussieerd over gewenste hervormingen in het corps. Om 

het tij te keren – en het groeiende aantal studenten niet-corpsleden te stoppen – moest 

het corps misschien ook de hand in eigen boezem steken. Het blad was een initiatief van 

de Amsterdamse student Wierdels – van Difficiles Nugae – en van de Amsterdamse stu-

dent en oud-rector van het corps, H.J. Koenen.51 

Het begon allemaal met een toevallige ontmoeting bij de corpsdrukker, uitgever 

J. Clausen (die de corpsalmanak drukte, maar bijvoorbeeld ook De Nieuwe Gids). Koenen 

was daar voor de uitgave van zijn rectorale afscheidsrede, die veel stof had doen opwaaien 

omdat hij in deze rede geen positief beeld van het corps had geschetst (zoals doorgaans 

gebeurde), maar de leden had uitgemaakt voor ‘stemvee’ dat alleen enige belangstelling 

voor het corps had als er gestemd moest worden. Hij had tevens tegen Difficiles Nugae van 

Wierdels geageerd omdat de brochure de corps/bond-kwestie in de openbaarheid had 

gebracht, iets wat het corps volgens hem geen goed had gedaan (hij weet de teruglopende 

aanmeldingen aan de publicatie van deze brochure). Wierdels had naar aanleiding van de 

rede van Koenen nog een brochure geschreven: Gebrek aan doorzicht of oog voor noodza-

kelijkheid, een vriendschappelijk woord over Difficiles Nugae aan den oud-rector van den 

issa52 H.J. Koenen. Bij de drukker kwamen beide studenten al pratend tot de conclusie 

dat als Amsterdam een eigen studentenblad zou hebben gehad er in ieder geval geen ge-

brek aan kopij zou zijn geweest. Hendrik Clausen, die dit gesprek hoorde of er misschien 

zelf aan deelnam, beloofde de beide studenten een jaar garant te willen staan voor de uit-

gave van een eigen studentenblad. En zo geschiedde. Na een aantal vergaderingen ver-

scheen op 21 januari 1890 het eerste nummer van Propria Cures. Studenten konden zich 

49	 Minerva 14 (1889-1890) nr. 20, donderdag 26 september 1889.

50	 Het standaarwerk over Propria Cures is het reeds genoemde boek van Ligtenberg en Polak. De auteurs delen 

de geschiedenis van het blad op in achttien (chronologische) periodes waarbij steeds vier thema’s aan de orde 

komen: journalistiek, koningshuis, katholicisme en cultuur. 

51	  H.J. (Hendrik) Koenen (1864-1907) was een kleinzoon van H.J. Koenen, geschiedkundige, letterkundige en 

Réveil-man. Koenen studeerde van 1885 tot 1892 rechten in Amsterdam. Hij was rector van het asc. Hij promo-

veerde in 1892 op het proefschrift Beschouwingen over rechtsgemeenschap. Hij werkte enkele jaren bij het dagblad 

De Telegraaf. In 1902 werd hij hoofdambtenaar bij het gemeentesecretarie te Amsterdam. Om gezondheidsrede-

nen vroeg hij in 1907 eervol ontslag aan. Hij stierf op 42-jarige leeftijd in Laag-Soeren (Veluwe). nnbw, deel 3, 711-

712. 

52	 De Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium (i.s.s.a.) was het bestuur van het in 1851 opge-

richte Amsterdamse Studenten Corps.
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voor ƒ 3,50 per jaar op het blad abonneren (in twee termijnen te betalen) of, bij voor-

uitbetaling voor ƒ 3,–. Het nieuwe studentenblad zou iedere dinsdagavond verschijnen.53 

In het eerste nummer introduceerde de redactie het nieuwe Amsterdamse studenten-

blad: 

Een bijzondere plaats zal ons blad innemen in de Nederlandse Studenten-pers. Niet ei-

genaardiger echter dan de positie is der Hoogeschool van de hoofdstad, en niet eigenaar-

diger ook dan het Studenten-leven in de eenige Universiteitsstad van Nederland, die haar 

inwoners bij honderdduizenden telt.54 

De redactie meende dat de groei van de Amsterdamse universiteit en haar bijzondere 

positie in een wereldstad haar een geheel eigen karakter gaven, met eigen problemen en 

vraagstukken, die het beste op eigen terrein besproken zouden kunnen worden. Boven-

dien was men met een eigen blad verzekerd van opname in de hoofdkolommen en dat 

was bij de gevestigde bladen niet altijd het geval. Wierdels bijvoorbeeld schreef frequent 

in Minerva en de Vox, maar wanneer de redactie meende een debat te moeten sluiten 

(bijvoorbeeld over politiek of over De Nieuwe Gids), stond hij met lege handen. En dat was 

niet langer naar de zin van Wierdels en zijn medestudenten. Zij wilden kunnen schrijven 

en publiceren over die zaken die zij van groot belang achtten en niet langer afhankelijk 

zijn van Minerva en de Vox: 

Wij willen, dat hetgeen onder ons wordt geschreven, als het voor ons van hoog belang 

is, ook in een orgaan komt te staan op de eerste plaats. Wij achten het onnoodig tevre-

den te wezen, als, wat ons bizonder ter harte gaat, door hen, die zeer zeker onze vrienden 

zijn maar toch staan buiten ons, met trouwens natuurlijke onverschilligheid in hun blad 

wordt geduld op een plaats, welke inferieur is.55 

De redactie verklaarde verder dat het nieuwe studentenblad een volwaardig blad moest 

worden; het was immers heel goed mogelijk dat het voor Amsterdamse studenten in de 

plaats zou komen van de Vox en Minerva. Dat gemis zou door Propria Cures geheel ver-

goed moeten worden. Verder wilde de redactie met dit blad de buitenwereld het ware stu-

dentenleven laten zien. Ze wilde een blad ‘dat geheel de uiting is van hun wijze van doen, 

[…] dat een gunstig getuigenis van hen aflegt, ook op het gebied van algemene ontwik-

kelingen’.56 Bovenal moest dit nieuwe Amsterdamse weekblad de lethargie in de Amster-

damse studentenmaatschappij doorbreken: 

En omdat wij voor alles, het kwaad erkennende waar het bestaat, in den kring der Am-

sterdamsche studenten naar verbeteringen voor de bestaande fouten zullen zoeken, is 

ons blad een Amsterdamsch Studenten Weekblad geworden.57

53	 Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 13-14; Hagendijk, Het studentenleven, 65-66.

54	 Propria Cures 1 (1890) nr. 1, 21 januari 1890.

55	 Ibidem.

56	 Ibidem. 

57	 Ibidem. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   283 19-04-16   07:31



284  deel 3 emancipatie in eigen kring

Vervolgens presenteerde de redactie een tiental rubrieken: hoofdartikelen, overzicht van de 

studentenpers, algemene berichten, nieuws uit Amsterdam, van het Amsterdamse studen-

tencorps, uitgaan, boeken en tijdschriften, sport et cetera. Natuurlijk hoopte de redactie op 

medewerking; stukken moesten overigens worden ondertekend. Ook de redactieleden zelf 

zouden als medewerkers optreden, waarbij de redactie nadrukkelijk onderstreepte dat die 

medewerkers het onderling niet met elkaar eens behoefden te zijn: ‘want homogeen in de 

kwesties, die onze studentenwereld in beweging brengen, verlangt de redaktie niet te wezen’. 

In deze gedachtegang paste dan ook het besluit om geen vaste, maar een roulerende hoofd-

redacteur aan te stellen, die na een week het stokje aan de volgende redacteur doorgaf.58 

12.4	 Tegen de Bond 

Zo kreeg het Amsterdamse corps ook een blad waarin plaats was voor belangwekkende 

kwesties en ontwikkelingen en waarin stelling kon worden genomen tegen de Amster-

damse Bond en haar orgaan, Alma Mater. De redactie van Alma Mater begreep dit ter-

dege: ‘een zware taak zal de onze zijn dit jaar […] nu er een concurrent verschenen is’, 

schreef ze begin 1891. Want dat Propria Cures een concurrent zou worden, was evident. 

Weliswaar werd dit niet expliciet in het voorwoord gezegd, maar het lag in de lijn van de 

rede van Koenen: ‘de tijd van negeeren is voorbij, de tijd van concurreren is gekomen’. Een 

nieuwe tijd was aangebroken: ‘nadat jaren lang onze stem clamans in deserto [is] geweest, 

gaat men eindelijk, bevreesd voor eigen ondergang, een wedloop met ons aan’.59 

Inderdaad bleek al snel dat de door Wierdels in zijn brochure Difficiles Nugae uitge-

zette koers tegen de Amsterdamse Bond – namelijk om de nieuwe vereniging niet te er-

kennen – werd voortgezet in Propria Cures. Het blad prees hoogleraar J.C. Matthes omdat 

deze zich in zijn rectorale afscheidsrede vóór het corps en tegen de Bond had uitgespro-

ken, wat overigens behoorlijke roering teweeg had gebracht. En hoewel Matthes volgens 

Propria Cures tijdens de rede ‘fier’ bij zijn standpunt was gebleven, was hij uiteindelijk 

voor de druk van curatoren, hoogleraren en de gemeenteraad gezwicht (de asb stuurde 

een circulaire rond waarin ze protesteerde tegen de rede van Matthes) en werd in de ge-

drukte rede en het Academisch Jaarboek de gewraakte zinsnede weggelaten. Propria Cu-

res kon niet anders dan hierover haar afkeuring uitspreken.60 

Hoezeer Propria Cures de Bond afwees, bleek wel uit de bespreking van beide alma-

nakken. Volgens de recensent verraadde het uiteenlopende karakter van het mengelwerk 

in de bonds- en corpsalmanak de verschillende ‘geesten waaruit die twee boeken voort-

kwamen’. De bondsalmanak bevatte melancholieke stukjes met vage sentimenten van 

droefheid en half-droevige blijdschap, met eerste ontdekkingen van de tegenstellingen 

58	 Propria Cures 1 (1890) nr. 1, 21 januari 1890; Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures.

59	 Alma Mater 3 (1890) nr. 1, zaterdag 1 februari 1890.

60	 Propria Cures 1 (1890) nr. 6, 18 februari 1890. Matthes legde zijn functie neer. Ligtenberg en Polak, Een geschie-

denis van Propria Cures, 13, 18.
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in het leven en de daaruit voortkomende zin voor het tragikomische van veel dingen, 

‘een zin die zich nog lang niet tot humor of observatie heeft ontwikkeld’.61 En daartegen-

over stond dan het mengelwerk van de corpsalmanak waaruit de veel ervarener houding 

van de corpsstudent sprak, ‘die wijzere dingen schrijft, bij wien de droefheid al bijna een 

vanzelfsheid is geworden, en wiens vreugde nu nooit meer zoo helemaal jong en onver-

mengd is’.62 Maar dat verschil was heel verklaarbaar volgens de recensent: 

Het corps is oud, heeft een gevestigden naam en aanzien bij de menschen, men komt 

erin nadat men er al lang veel van gehoord heeft, met allerlei tradities en vaste gewoon-

ten, uit kringen die door den bank maatschappelijk wat voornamer zijn dan die waaruit 

de Bondsleden voortkomen, en daardoor met de aan die kringen eigen eenigszinsche ge-

blasseerdheid.63 

De corpsleden stonden met andere woorden boven het leven, de bondsleden – ‘vol herrie, 

jong, afkomstig uit de provincie, gelijk van streven [en] geldelijk niveau’ – absoluut niet. 

Vandaar dat hun mengelwerk zo banaal en kinderachtig was. Eén voordeel had dit alles: 

men had zo het voorrecht ‘nog eens studenten te zien […] in de ouderwetsche, […] bur-

gerlijk-ideële betekenis van dat woord’.64 

De recensent poogde naar eigen zeggen het uit de almanak naar voren komend karak-

ter van de Bond te doorgronden om die vereniging beter te leren kennen. Weliswaar wa-

ren ze op dit moment elkaar bestrijdende partijen, maar die strijd had volgens de auteur 

alle kans op verzoening: 

Want al blijven wij misschien naast elkaar staan, een heelen langen tijd, eindelijk zal het 

onderscheid moeten wegvallen, want het Corps zal op een hoogte blijven en de Bond zal 

het inhalen, daarmee zijn van het Corps verschillend karakter verliezen, en de normale 

toestand van een vereeniging van studenten aan een universiteit zal geboren worden.65 

De uitgebreide bespreking toont aan dat de oprichting van de bond het corps zorgen 

baarde. Niettemin deed deze nieuwe vereniging – althans volgens de redactie van Propria 

Cures – niets af aan de waarheid dat het corps al sinds jaar en dag de centrale positie in-

nam in de studentenmaatschappij en dat vanzelfsprekend ook zou blijven doen. Ieder-

een die daar afbreuk aan deed, moest worden gezien als vijand van het corps. Vandaar de 

laatdunkende toon tegenover de bondsleden. Negeren van de Bond en de Alma Mater 

was niet meer mogelijk, kleineren wel. 

Alma Mater bestempelde de hervormingsplannen van de redacteuren van Propria Cu-

res als een imitatie van haar eigen streven. Daarom riep ze de redactie van Propria Cures 

op zich aan de kant van de Bond te scharen: ‘tracht geen oude deken op te lappen. Weest 

61	  Ibidem. 

62	 Ibidem. 

63	 Ibidem. 

64	 Ibidem. 

65	 Ibidem, nr. 8, 4 maart 1890.
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eerlik! Schaart u aan de zijde van hen, wier streven ge thans wilt imiteeren’.66 Dat was vol-

gens Propria Cures natuurlijk een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken: 

Wij kunnen de redactie van de Alma Mater uit goede bron meedeelen, dat de heer Koe-

nen volstrekt niet behept is met de manie om dekens, hetzij dan oude of nieuwe, op te 

lappen; dat hij zich ook niet bewust is iets of iemand te imiteeren, en dat hij met zijn po-

gingen tot hervorming allerminst ‘combinaties’ of ‘alliages’ tracht te maken, opdat in het 

vervolg niemand praktische bezwaren hoeve te hebben om lid van dat Corps te worden, 

en zich niet zal behoeven aan te sluiten bij menschen, die door ‘beginselen’ daarvan wor-

den afgehouden.67 

De afwijzing van de Bond was maar al te duidelijk. Propria Cures wilde zich helemaal niet 

liëren aan de Bond en richtte zich ook niet tot bondsleden. Ze richtte zich uitsluitend tot 

corpsleden. En van een samengaan in één blad was al helemaal geen sprake: ‘Alma Mater 

begrijpt even goed als wij, dat de tijd voor een algemeen Amsterdamsch Studentenblad 

nog niet gekomen is’.68

12.5	 Propria Cures: een eigen stijl

Propria Cures plaatste zichzelf duidelijk tegenover Alma Mater. De oprichters richtten 

zich in het nieuwe blad tot de Amsterdamse corpsleden. Ze hoopten vernieuwing teweeg 

te brengen in de Amsterdamse studentenmaatschappij. Ze streefden naar openheid en 

ruimte voor (zelf)kritiek. Daarom verklaarde ze in haar voorwoord expliciet ook stof bij 

de tegenstanders van het corps te zoeken. De redactie had ook unaniem besloten dat alles 

wat op vergaderingen zou worden besproken een plaats zou moeten krijgen in het blad. 

Dat viel nog niet mee. Het was lastig om de bestaande gewoonte om sommige corpszaken 

onder de pet te houden, te doorbreken. Met het verzoek van de preses van de sociëteit nia 

aan de vertegenwoordigers van de studentenpers om het stilzwijgen te bewaren over een 

kwestie betreffende de sociëteit, stemde Propria Cures uiteindelijk toch in. Maar Koenen 

– die week hoofdredacteur – verklaarde dat het niet rijmde met het streven van het blad.69

Het nieuwe blad verschilde in aanpak, stijl en toon van de gevestigde landelijke stu-

dentenbladen. De redactie van Propria Cures omarmde De Nieuwe Gids – al was er ove-

rigens genoeg kritiek, bijvoorbeeld op Frederik Van Eeden – en stak niet onder stoelen 

of banken dat in haar ogen Minerva en de Vox ver achterbleven met hun oubollige, def-

tige stijl. Het besluit van de hoofdredactie van Minerva om de studentenalmanakken te 

laten recenseren door Ten Brink (vgl. hoofdstuk 8), die iedere gelegenheid (en dus ook 

deze) aangreep om zijn afkeer voor De Nieuwe Gids te etaleren, werd regelrecht belache-

66	 Geciteerd in: Propria Cures 1 (1890) nr. 4, 11 februari 1890.

67	 Propria Cures 1 (1890) nr. 4, 11 februari 1890.

68	 Ibidem. 

69	 Ibidem, nr. 1, 21 januari 1890, nr. 2, 11 februari 1890.
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lijk gemaakt in Propria Cures.70 In Minerva werd heftig gereageerd: ‘een ploertig stuk’.71 

Alleen al de woordkeus verried de ontsteltenis die het satirische stuk over Ten Brink had 

teweeggebracht. Volgens de Minerva-redactie was het stuk in Propria Cures ingegeven 

door wraakzucht; Ten Brink had een schrijver (toevallig ook redacteur van Propria Cures) 

van de corpsalmanak gekritiseerd en vervolgens diens reactie daarop ook nog genegeerd. 

Dat nam niet weg dat volgens Minerva de redactie van Propria Cures nu veel te ver was 

gegaan. De auteur verwachtte dan ook dat nu de steun van de Amsterdamse hooglera-

ren – waarop Propria Cures aanspraak meende te kunnen maken – zou wegvallen; ‘ook de 

Amsterdamse professoren zullen met een dergelijke polemiek tegen een ambtgenoot niet 

instemmen’.72 In Propria Cures werd gelaten gereageerd op de reactie in Minerva:

Reeds meermalen is hare verstoktheid in dit opzicht gebleken. Hoe is het mogelijk, zoo 

volslagen blind en doof te blijven voor het frissche en nieuwe, dat overal in onze letter-

kunde zich baan breekt? Het is curieus de redactie van een Studenten weekblad met ze-

kere deftigheid te zien optreden voor het meest ouderwetsche conservatisme op litterair 

gebied, haar moedig in de bres te zien springen voor een zaak, die al zoo goed als verlo-

ren is.73 

Boos worden zou niet helpen, meende de redactie van Propria Cures. Ze hoopte dat de 

redactie van Minerva zich zou losbreken uit de sleur en haar geestverwant zou worden in 

het streven naar vernieuwing.

De redacties van de gevestigde bladen voelden zich echter beledigd door de redactie 

van het nieuwe blad, die naar hun mening veel te hoog van de toren blies. Propria Cu-

res stelde zich volgens hen boven de andere weekbladen: ‘neen, het is met een plof uit 

den grond opgekomen en heeft zich een plaats bereid boven de andere studentenbladen. 

Of het die plaats toekomt?’ De auteur bekritiseerde de woordkeus in Propria Cures (ver-

domd, verduiveld, verneuken etc.) en hekelde de bemoeienis van de redactie van Propria 

Cures met de andere academiesteden: het blad was immers opgericht voor de Amster-

damse studentenmaatschappij. Maar uiteindelijk kwam de auteur wel tot de slotsom dat 

de oprichting van Propria Cures een breder probleem had blootgelegd. Hij vroeg zich af 

‘of het niet een ongelukkig werk is, een blad dat door gebrek aan stof en geldmiddelen een 

teringachtig bestaan lijden moet, te helpen voortslepen’.74 Hij doelde hierbij op de Vox (in 

het volgende hoofdstuk meer over de verslechterde positie van dit landelijke studenten-

blad). Zijn vraag leidde in dat blad tot een discussie over het belang van nieuwe, plaatse-

lijke studentenbladen. Sommigen waren tegen de oprichting van plaatselijke bladen. An-

deren riepen juist op tot nieuwe, energieke bladen.75 

70	 Propria Cures 1 (1890) nr. 2, 11 februari 1890; Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 17-18.

71	  Minerva 15 (1890-1891) nr. 2, donderdag 20 februari 1890.

72	 Ibidem. 

73	 Propria Cures 1 (1890) nr. 6, 18 februari 1890.

74	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 16 (1890) nr. 17, donderdag 22 mei 1890.

75	 Ibidem, nr. 18, donderdag 29 mei 1890, nr. 19, donderdag 5 juni 1890, nr. 21, donderdag 19 juni 1890.
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De uitgave van het nieuwe Amsterdamse blad vestigde de aandacht op de behoudende 

stijl van de gevestigde bladen. Over en weer werden steken uitgedeeld. Nadat Propria Cu-

res het vraagstuk van de herinvoering van de contrajool (een feest van jongerejaars aan-

geboden aan de ouderejaars, volgend op de inauguratie) aan de orde had gesteld en daar 

een hoop reacties op waren binnengekomen, kon ze het niet laten Minerva, die het voor-

stel had afgedaan als bladvulling voor de komkommertijd, een sneer te geven. De opmer-

king van Minerva was volstrekt misplaatst en:

des te merkwaardiger omdat ze stond in een blad, voor vier Universiteiten, een Polytech-

nische School en vijf Studentencorpsen, dat wekelijks moeite heeft zich uit te breiden tot 

den omvang, waarbinnen wij voor Amsterdam alleen de stof maar niet geregeld kunnen 

beperken.76

Omgekeerd hielden ook de gevestigde bladen de ontwikkelingen in Propria Cures nauw-

lettend in de gaten. Nadat het aanvankelijke enthousiasme voor Propria Cures wat was 

geluwd merkte een auteur in Minerva op dat Propria Cures maar doorging met zich ‘op 

een voetstuk plaatsen, waar zij niet op hoort’. Hij adviseerde de redactie van Propria Cures 

zich te bezinnen, ‘want zij verspeelt in den laatsten tijd hoe langer hoe meer de sympa-

thie, die zij indertijd zoo terecht onder de Amsterdamsche studenten genoot’.77 

Inderdaad bleek uit alles dat Propria Cures overtuigd was van het belang van de rol van 

de Amsterdamse universiteit. In de discussie over het gebrek aan gemeentelijke gelden 

voor de Amsterdamse universiteit stelde Propria Cures voor dat Amsterdam een rijks-

universiteit zou krijgen en dat het ‘Universiteitje van Groningen’ maar moest worden op-

geheven. Dat zou voor de Groningse studenten veel beter zijn en de wetenschappelijke 

krachten die nu in Groningen waren aangesteld, zouden in Amsterdam ook veel beter tot 

hun recht komen: 

De Groningers zijn verbazend goeje, gezellige menschen. Allemaal harten van goud, die 

hen, joviaal en ruw als ze zijn, steeds op den tong liggen. Maar het zou zoo uitstekend 

voor hen zijn wanneer ze eens een paar jaar van hun leven in zuidelijker streken door-

brachten, wanneer ze eens voor een paar jaar uit hun noordelijke provincie wegtrokken 

om Amsterdammer te worden!78 

Bovendien verdiende een grote stad als Amsterdam ook meer dan het kleine Groningen 

de hoogleraren moderne talen (die sinds 1881 waren toegewezen aan Groningen). De Gro-

ningers zelf namen in Minerva het stuk – vanwege het gebrek aan argumenten – niet zo 

serieus: ‘het scheen ons meer eene ontboezeming, misschien wel om eene bladzijde vol 

te krijgen; PC heeft zich immers wel eens op haar aantal bladzijden beroemd.’79 

Het nieuwe studentenblad maakte veel los in de studentenwereld. Naast (kritische) ar-

76	 Propria Cures 1 (1890) nr. 18, 28 mei 1890.

77	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 12, donderdag 19 mei 1892.

78	 Geciteerd in: Minerva 17 (1892-1893) nr. 23, donderdag 20 oktober 1892.

79	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 26, donderdag 10 november 1892.
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tikelen over het corps en de bond besteedde het blad ook volop aandacht aan politieke 

en sociale vraagstukken.80 Het aantal abonnees nam toe (370 aan het einde van de eerste 

jaargang; Minerva had in 1890 ongeveer 960 abonnees, waarvan ca. 120 in Amsterdam) en 

de opgeworpen ideeën leidden tot discussies in de gevestigde bladen, maar ook in andere 

nieuwe studentenbladen die in de navolgende jaren werden opgericht. 

12.6	 De opheffing van Alma Mater

In 1896 kwam het idee ter sprake om Alma Mater samen met het blad van de in 1895 (her-)- 

opgerichte Utrechtse Studenten Bond uit te geven. De Utrechtse Bond had een eigen 

blad, Spectemur Agendo (Laat men ons zien terwijl wij aan ‘t werk zijn) – geïnitieerd door 

de Utrechtse bondsvereniging Libertas – dat gratis werd toegestuurd aan de Utrechtse 

80	 Hagendijk, Het studentenleven, 66.

Afb. 19 Ferdinand Wierdels 

in 1911. Wierdels was één van 

de oprichters van het Amster-

damse studentenblad Propria 

C ures. Spaarnestad Photo.
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bondsleden.81 Maar uiteindelijk besloten de beide bonden in 1898 tot een gezamenlijke 

uitgave van Alma Mater. Naast de hoofdredactie te Amsterdam, was er nu ook een redac-

tie te Utrecht gevestigd.82 Waarschijnlijk had de samenwerking ook alles te maken met de 

afnemende belangstelling voor de bonden. Een teruglopend sociëteitsbezoek, een tanen-

de belangstelling voor de verenigingen, de almanakken en uiteindelijk ook Alma Mater, 

stelden de overblijvende leden voor de vraag of de Bond misschien moest worden opge-

heven. De erkenning van de Amsterdamse Bond in 1891 door de Academische senaat had 

de positie van de Bond verzwakt. Ze verloor daarmee haar positie als underdog. 

De niet-erkenning maakte de Bond sterk en daar kwam met de erkenning een einde 

aan: ‘van de krachtige onafhankelijke positie, die de a.s.b. eerst innam als niet-officieel 

erkende vereniging, was hij nu als erkende vereniging in een achteraf-positie gebracht’.83 

Al was dat overigens niet de enige verklaring. Ook het dalende ledental van het corps zet-

te door. Studenten toonden minder belangstelling voor het traditionele studentenleven 

(dat de Bond uiteindelijk qua vorm toch ook bood) en raakten bevlogen door kunst, re-

ligie en het politieke en sociale vraagstuk.84 Hoe dan ook, in 1899 werd de uitgave van de 

Alma Mater gestaakt wegens geldgebrek. In 1901 werd nog het plan opgevat de Bond te 

reorganiseren, maar uiteindelijk kwam daar niets van terecht. In november 1901 ving een 

daartoe aangestelde commissie aan met de liquidatie.85 Pas tien jaar later zouden de niet-

corpsleden te Amsterdam zich opnieuw verenigen en een eigen blad uitgeven. 

81	  Het Utrechtse bondsblad Studentenblad. Spectemur Agendo. Gewijd aan de belangen van den Utrechtschen 

Studentenbond verscheen in 1896 en 1897 onder redactie van Wicherink, G.A. Ootmaar en G.J. Brinkgeve. Het blad 

verscheen om de veertien dagen. Een abonnement kostte per kwartaal ƒ 0,50/per nummer ƒ 0,15. R. van der Meu-

len, Brinkman’s catalogus der boeken, plaat- en kaartwerken, 1891-1900 (Leiden 1900).

82	 Alma Mater 9 (1896) nr. 9, woensdag 2 september 1896.

83	 Geciteerd in: 40 jaren u.s.a., 27.

84	 Hagendijk, Het Studentenleven, 61-62; Van de Leur, Identiteit en vorming, 76.

85	 40 jaar usa (Amsterdam 1951) 29-30.
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13 ‘Weest als student een “mensch” ’
  Studenten-socialisten richten eigen bladen op

Opvallend in de twee nieuwe studentenbladen Alma Mater en Propria Cures was de gro-

te aandacht voor de sociale kwestie. Een deel van de studenten – in navolging van hun 

hoogleraren – wilde zich niet langer onttrekken, maar juist actief deelnemen aan het so-

ciale en politieke debat. De industriële revolutie leidde tot schrijnende toestanden in de 

Nederlandse steden. Problemen rond armoede en arbeiders, die daarvoor ten dele ook al 

hadden bestaan maar nu in toenemende mate zichtbaar werden, leidden tot politieke de-

batten en sociale wetgeving. Het liberalisme (waarbinnen niet zozeer liefdadigheid maar 

de individuele ontwikkeling als oplossing voor armoede gold) kwam voor grote uitda-

gingen te staan. De vrijzinnig liberale hoogleraren stelden de sociale kwestie in hun col-

leges, in hun werk, maar ook op de studentendebatingclubs aan de orde.1 In Groningen 

discussieerden studenten en hoogleraren in de Juristen Debating Club over het sociale en 

politieke vraagstuk. Enkele hoogleraren betrokken studenten bij de verkiezingsstrijd. In 

1899 richtten Groningse studenten Conamur op, een ‘Groningsche studentenvereeniging 

tot de beoefening der staatswetenschappen’.2 In het ‘rode’ Delft schaarden de studenten-

socialisten zich om de bekende hoogleraar staathuishoudkunde B.H. Pekelharing, die in 

zijn colleges, de ontvangsten thuis, maar ook in de Delftse studentendebatingclub (waar-

van hij erevoorzitter was) zijn vooruitstrevende ideeën over staathuishoudkunde en so-

cialisme met zijn studenten deelde.3 Zoals al bleek (vgl. hoofdstuk 10) leidde dit in de 

gevestigde bladen tot hevige debatten. Sommige studenten voelden zich niet langer ver-

tegenwoordigd door Minerva en Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. Zij richtten eigen 

bladen op. In 1891 verscheen in Delft Stemmen, in 1897 In den Nevel. Studenten Tijdschrift 

en in 1898 het [Delftsch] Studenten-Weekblad. Deze studenten hadden een andere visie 

1	 Zie ook: Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef; Caljé, Student, universiteit en samenleving.

2	 De Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap, 226; Caljé, Student, universiteit en samenleving, 554. In het 

voorjaar van 1902 sprak de dichter socialist Herman Gorter op de openbare vergadering van Conamur voor een 

‘talrijk opgekomen publiek, bestaande uit studenten, vele dames en arbeiders’. Zijn lezing kon rekenen op een 

krachtig applaus. Minerva 27 (1902-1903) nr. 5, vrijdag 14 maart 1902.

3	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 73-74. Ongetwijfeld speelde bij de aandacht voor het socialisme in Amster-

dam en Delft een rol dat er meer minderwelgestelde studenten studeerden aan opleidingen die dichter bij de 

praktijk van de maatschappij stonden (de Polytechnische school te Delft en de Militair Geneeskundige Inrich-

ting te Amsterdam); Hagendijk, Het studentenleven, 62-66. Caljé onderstreept in ‘ “De jongens van weleer” ’ dat 

de Wet op het Middelbaar Onderwijs (1863) een grote stroom hbs’ers naar de Polytechnische School bracht – tot 

1880 vijftig procent van het aantal abituriënten van de hbs. P.A.J. Caljé, ‘ “De jongens van weleer”. Achtergronden, 

studieverloop en levensloop van drie cohorten Delftsche studenten in de 19e eeuw’, in: Henssen, Het Corps als 

Koninkrijk, 84-123, aldaar 104. 

9789087045890.pinn.Noordhof.indb   291 19-04-16   07:31



292  deel 3 emancipatie in eigen kring

op het student-zijn. Zij ontleenden hun identiteit als student in de eerste plaats aan hun 

maatschappelijk engagement. Ook in Leiden en Utrecht riepen studenten op tot grotere 

maatschappelijke betrokkenheid. Zij poogden Minerva te hervormen. Maar slaagden ze 

ook in die opzet?

13.1	 Stemmen (1891-1892)

In Delft werden de ontwikkelingen in Amsterdam met grote belangstelling gevolgd. De 

sociëteit van het Delftse corps besloot Propria Cures aan te schaffen, maar de redactie 

van Propria Cures vond dat maar niks; het blad was immers bedoeld voor Amsterdamse 

studenten. Vervolgens werd in april in de Studenten Debatingclub van Delft door Mau-

rits Triebels, die sinds december 1890 in Propria Cures onder het pseudoniem Kemen 

‘Praatjes over Socialisme’ publiceerde, de stelling verdedigd dat Delft een eigen blad no-

dig had.4 In de zomer van 1891 richtte hij samen met zijn broer Rudolf – die in Amsterdam 

natuurkunde studeerde – het studentenblad Stemmen op.5 

Het blad werd gedrukt in de pas opgerichte drukkerij van de sociaal betrokken fabri-

kant Van Marken, eigenaar van de Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Van Marken was een 

voorstander van de zogenaamde coöperatieve gedachte. Werknemers moesten volgens 

hem delen in de winst van een bedrijf. Daarnaast was de werkgever volgens hem ver-

plicht voorzieningen voor het personeel tot stand te brengen. Dit leidde tot verschillen-

de, voor die tijd zeer vooruitstrevende, initiatieven. Naast een ziekenfonds, een pensi-

oenvoorziening en een ongevallenverzekering, bouwde Van Marken bij zijn fabriek het 

Agnetapark (waar het personeel kon wonen). Daarnaast stichtte hij in 1882 een coöpera-

tieve bakkerij (tot groot ongenoegen van de plaatselijke bakkers die hun omzet zagen da-

len) en na het mislukken van dit project, richtte hij in 1891 een Drukkerij Vennootschap 

op waarvan zowel directie als personeel eigenaar werden. Hier werd in het vervolg de Fa-

brieksbode – het in 1882 door hem opgerichte blad – gedrukt. In dit blad publiceerde Van 

Marken onder meer zijn ideeën over het sociale vraagstuk. Het blad werd niet alleen door 

de medewerkers gelezen, maar had ook invloed buiten de Delftse fabriek.6 Het was dus 

niet verrassend dat Van Marken – die zelf ook aan de Polytechnische School gestudeerd 

had – ook het studentenblad Stemmen liet drukken. 

Het nieuwe blad verschilde volstrekt van de andere studentenbladen. Het bevatte geen 

nieuws, geen overzichten van examens en promoties, geen verslagen et cetera, maar 

4	 M. (Maurits) Triebels (1866- 1945) studeerde van 1886 tot 1892 civiele bouwkunde, werktuigkunde en mecha-

nica aan de Polytechnische School in Delft; R. (Rudolf) Triebels (1869-..) studeerde vanaf 1888 natuurkunde aan 

de Universiteit van Amsterdam en in het collegejaar 1892-1893 vermoedelijk in het Duitse Freiburg. Jan Gielkens, 

‘De gebroeders Triebels’. http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=223 [onvoltooid verleden. website 

voor de geschiedenis van sociale bewegingen].

5	 Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 39; Gielkens, ‘De gebroeders Triebels’.

6	 Zie hierover: J. Muntendam, Loon naar werken. Enkele sociale aspecten van het werk van J.C. van Marken (De-

venter 1971).
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voornamelijk essayistische stukken over socialisme en politiek. In de nieuwe studenten-

bladen werd niet alleen belangstelling voor sociale en politieke vraagstukken gepropa-

geerd, maar werden ook de onverschilligheid hiervoor en het vasthouden aan gewoontes 

en mores in de studentenwereld gekritiseerd. Ook in Stemmen werd de studentenmaat-

schappij zeer kritisch benaderd. Direct in het eerste nummer trok Maurits Triebels fel van 

leer tegen ‘den bombast, de misselijke zelfverheerlijking, de laffe leugens vooral, die de 

redevoeringen en speeches bij officieele gelegenheden, op kroegjolen of lustrumfeesten, 

ongenietbaar maken’.7 Hij vroeg zich eveneens af hoe het toch mogelijk was dat de Neder-

landse studenten zich niet interesseerden voor politiek, maar dat deze onverschilligheid 

juist tot deugd werd verheven. Het had volgens hem alles te maken met het spreken over 

de studentenmaatschappij als iets afzonderlijks, ‘als van een kleine wereld, een staatje in 

den grooten staat, de koude maatschappij’.8 Studenten maakten zichzelf wijs dat ze zich 

zoveel mogelijk moesten distantiëren van die grote, koude maatschappij. Terwijl bij uit-

stek juist de student alle vrijheid had om zich bezig te houden met politiek. Een student, 

zo beargumenteerde Triebels, had nog geen materiële zorgen en was nog onafhankelijk, 

in tegenstelling tot bijvoorbeeld veel arbeiders. Hij weet de desinteresse bovenal aan de 

bourgeoisie bij wie geen belangstelling voor de politiek bestond. Het kon dan ook niet an-

ders dan dat dit ook hun zonen gold: 

Na al wat ik hier gezegd heb, kan het ons niet meer verwonderen, dat de studenten, bour-

geoisie in den dop, politiek beschouwen als de incarnatie van iets onbelangrijks en ver-

velends en dat er onder hen gevonden worden, die met den besten wil van de wereld niet 

vatten hoe het mogelijk is, dat een student, die op dezen eerenaam gesteld is, zich met 

zulke flauwe kul kan bezig houden.9 

De redactie van Stemmen confronteerde haar lezers met de urgentie van het sociale 

vraagstuk. Ze publiceerde bijvoorbeeld een lange lijst van werkzaamheden, die door Ne-

derlandse vrouwen en kinderen werden verricht.10 Hadden de Delftse studenten wel enig 

besef van de armoede en werkomstandigheden in Nederland? Waarom stond in Minerva 

in het verslag van de Leidse studenten debatingclub dat de studenten hadden gerild toen 

Van der Vlugt, hoogleraar rechten te Leiden, tijdens zijn lezing een beschrijving had gege-

ven van de fabrieksomstandigheden in Engeland. Was dit dan volstrekt nieuw voor hen, 

‘zijn zij vreemdelingen in hun eigen land?’, vroeg Triebels zich af.11 Het sloot volgens hem 

overigens naadloos aan bij de opmerkingen in de Vox aan het adres van hem en zijn broer. 

Maurits en Rudolf Triebels werden drijvers genoemd, die iedereen ziek maakten met de 

besmettelijke ziekte van het socialisme.12 Voor Maurits was dat een teken hoe ver deze re-

dacteur van de Vox bij de huidige ontwikkelingen achterbleef:

7	  Stemmen 1 (1891-1892) 11.

8	  Ibidem, 18.

9	  Ibidem, 24.

10	  Ibidem, 31-39.

11	  Ibidem, 65-66.

12	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 31, donderdag 19 november 1891.
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Zie hier nu een onontwikkelde van de soort, die ik bedoelde. […] zoo schrijven goed in-

gelichte lieden niet meer over deze materie en vloeien alleen dergelijke qualificaties uit 

de pen van den meest dompartijdigen journalist van een der slechts geredigeerde blaad-

jes in Nederland. Een student, die zich veroorlooft in het jaar achttienhonderd en een en 

negentig zulke dingen te zeggen van het socialisme, is geen gewone dode meer, hij is een 

mummie en alleen aan zijn zeldzame onbeduidendheid heeft hij het te danken, dat men 

het de moeite waard gevonden heeft hem te balsemen.13 

Het was volgens Triebels evident – en men moest toch wel een idioot zijn om dat te ont-

kennen – dat in de laatste jaren in de studentenmaatschappij een beweging was ontstaan 

in navolging van ‘de literaire evolutie’ die in de jaren tachtig was begonnen. Wat De Nieu-

we Gids was voor de samenleving in het algemeen, was Propria Cures voor de studenten-

wereld: ‘Propria Cures is een nieuwe gids; Vox en Minerva zijn oude en verouderde weg-

wijzers’. Wat De Nieuwe Gids ten deel viel aan kritiek, gold ook Propria Cures: 

Dezelfde klachten en verwijten, die de vasthouders der oude richting in Nederland uiten 

tegen de literatuur, de polemiek en de politiek van De Nieuwe Gids, diezelfde verzuchtin-

gen hoort men slaken tegen het Amsterdamsche Studentenblad.14

En zoals met name de Leidse professoren zich keerden tegen De Nieuwe Gids, zo waren 

volgens Triebels ook de Leidse studenten de grootste tegenstanders van de vooruitgang 

in de studentenmaatschappij.15 

De tegenstand weerhield de redactie van Stemmen er niet van zich actief in te zet-

ten voor het socialisme. Integendeel, Rudolf en Maurits vatten het plan op een socialisti-

sche studentenvereniging op te richten. Aanleiding daarvoor was een studentencongres 

in België, dat in december 1891 zou plaatshebben en waarvoor ook de Nederlandse stu-

denten waren uitgenodigd. Ongetwijfeld, zo vermoedde de redactie, zouden de meeste 

studentencorpora deze uitnodiging links laten liggen. Van de drieduizend Nederlandse 

studenten zou het merendeel geen enkel enthousiasme opvatten voor dit congres. De 

redactie had trouwens ook niet anders verwacht van de Nederlandse studenten, die zij 

vooral zag als laffe studenten: ‘wat kan men ook van deze herboren geslachten van het 

jaar ’40 in nieuw-modische pakken meer verwachten dan wat klamme geestdrift voor 

feesten en vrouwen!’.16 Maar dat maakte de samenwerking tussen die studenten, die zich 

wel graag wilden inzetten voor de verwezenlijking van de idealen van het socialisme, des 

te belangrijker: ‘we zouden heel gaarne zien en dit is dan ook het doel van ons schrijven, 

dat er eene socialistische studentenvereeniging werd opgericht’.17 De redactie riep daar-

om iedere student, die zich wilde aansluiten bij deze vereniging, op dat kenbaar te maken 

13	  Stemmen 1 (1891-1892) 67.

14	  Ibidem, 60-61.

15	  Ibidem. 

16	  Stemmen 1 (1891-1892) 49-50.

17	  Ibidem, 51.
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door middel van een schrijven: ‘o, maar een klein schrijven waarin medewerking, open-

lijke of geheime, beloofd wordt en we zullen die enkelen te dankbaar zijn om aan de vele 

nobele lachers hun genoegen te miskennen’.18 

De gebroeders Triebels plaatsten deze oproep ook in de Vox en Minerva. In de geves-

tigde bladen werd negatief gereageerd op het initiatief.19 Toch werd op 24 oktober 1891 de 

Sociaal Democratische Studenten Vereeniging (sdsv) opgericht. De vereniging telde on-

geveer dertig leden, waaronder de latere privaatdocent aan de Universiteit van Amster-

dam Frank van der Goes (initiator van De Nieuwe Gids en op dat moment nog voorman 

van de Sociaal Democratische Bond) en Pieter Wiedijk, marxist en publicist (hij schreef 

ook in Stemmen).20 Maurits en Rudolf werden respectievelijk voorzitter en secretaris van 

de vereniging. In december 1891 vertegenwoordigden de beide studenten de sdsv op het 

congres in België. Uiteindelijk zou de sdsv nauw gaan samenwerken met de Sociaal De-

mocratische Onderwijzers Vereniging.21 

Stemmen werd in de gevestigde studentenbladen niet verrassend negatief onthaald.22 

Met name de scherpe kritiek op de Leidse studentenmaatschappij – verwoord in ‘Leid-

sche intellecten’ – leidde tot verontwaardigde reacties. Onder meer in het blad zelf. Twee 

studenten uitten hun diepe verontwaardiging over Triebels, die de Leidse studenten had 

aangeduid als ‘pleevliegen, dooden en mummies’. Bovendien had Triebles de geachte 

Pompenius (veelschrijver en liefhebber van de Vox) belachelijk gemaakt: 

Ja ook hem, wien het gelukt is in de meest kiesche bewoordingen, de liederlijke en grie-

zelige, vuile en lage werken van Zola te bespreken, zoo kiesch, dat men die meeningen 

over Zola, gerustelijk kan laten lezen zelfs door zusters van Vox-abonnees, ook hem hebt 

gij beklad en bespot.23 

Het voorbeeld laat zien hoe ver inmiddels in de studentenwereld de gedachten uiteenlie-

pen over de vraag wat een student was of zou moeten zijn en hoe dat begrijpelijkerwijs 

wel moest leiden tot hevige botsingen. Ook de redactie van Minerva was diep gekrenkt. 

Ze typeerde het schrijven van Triebels als ‘onstudentikoos-afkammend-meer-dan-erger-

lijk geschrijf’. En dat, zo benadrukten de Leidse studenten enigszins dreigend, ‘nota bene 

door een lid van een Corps bevriend aan het Leidsche’.24 

Ondanks of juist dankzij het venijnige en socialistische karakter van het blad groeide 

het aantal abonnees van Stemmen gestaag. De redactie kondigde daarom een prijsverla-

ging aan: de abonnementsprijs werd verlaagd tot ƒ 3,–. En slechts de helft van het bedrag 

18	  Ibidem, 52.

19	  Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 23, nr. 24.

20	 Zie over Frank van der Goes: Ron Blom, Frank van der Goes, 1859-1939. Journalist, literator en pionier van het 

socialisme (Delft 2012); zie over Pieter Wiedijk: Frits de Jong, J. Saks, literator en Marxist. Een politieke biografie 

(Nijmegen 1977 [1954]).

21	  Gielkens, ‘De gebroeders Triebels’.

22	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 17 (1891) nr. 18, nr. 19.

23	 Stemmen 1 (1891-1892) 120-121.

24	 Ibidem, 121.
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waarvoor de abonnee-donateurs hadden getekend, zou worden geïnd.25 Ondanks deze 

mededeling was de redactie kort daarna genoodzaakt het blad op te heffen. Ze begreep 

zelf ook dat de lezers misschien verrast zouden zijn door dit spoedige einde, juist van-

wege de aankondiging van de prijsverlaging. Maar de redactie had geen opvolgers kun-

nen vinden. Ze was er vanuit gegaan dat het voldoende zou zijn een begin te maken in de 

Delftse studentenmaatschappij en dat de rest dan wel zou volgen. Ze had verwacht dat er 

toch wel een paar studenten zouden zijn die het werk wilden voortzetten en verbeteren, 

maar dat was niet het geval.26 De gebroeders Triebels waren nu toe aan een volgende stap 

en daarmee kwam Stemmen ten einde.27 

Ook in de andere academiesteden groeide de aandacht voor het socialisme en de soci-

ale kwestie (vgl. hoofdstuk 10). Deze studenten probeerden in Minerva het debat over 

hervorming en vernieuwing op gang te brengen. Begin 1892 verdedigde een theoloog op 

de Amsterdamse studenten debatingclub enkele stellingen over het socialisme. De Am-

sterdamse verslaggever voor Minerva was zich terdege bewust van de ongewoonheid 

hiervan: ‘met meewarig hoofdgeschud en een angstig wat-moet-daar-toch-van-worden’ 

zouden de Nederlanders kennis nemen van dit feit. Hij meende dat het ‘voorzeker vele 

brave luidjes met verlangen [deed] terug zien naar den goeden ouden tijd, toen nog stu-

denten waren onderworpen aan censuur op wat zij zeiden en deden’.28 Het was mis-

schien een hele geruststelling dat de stellingen met een grote meerderheid waren ver-

worpen, maar volgens de verslaggever diende er toch gelet te worden ‘op de zeer velen 

onder de aanwezigen, die zich niet (misschien beter: nog niet) konden of wilden uit-

spreken’.29 

Maar anderen spraken zich heel expliciet uit tegen het socialisme en de betrokkenheid 

van studenten bij het sociale vraagstuk en de uiting daarvan in de studentenbladen. De 

rector van het Leidse studentencorps wees in zijn inaugurele rede in 1892 deze ontwikke-

ling radicaal van de hand. Hij wilde in de studentenbladen en debatten niet die vreemde 

polemiek, die ‘een deel onzer studentenpers tegenwoordig meent te moeten beoefenen’. 

Hij wilde geen: 

25	 Ibidem, 222.

26	 Ibidem, 307-308.

27	 Maurits Triebels sloot zijn studie overigens zonder diploma af. Hij ging in 1892 werken bij de Wagenmakerij 

van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel in Amsterdam. Hij werd hier uiteindelijk 

directeur van respectievelijk de Wagonfabriek en de Wagon- en Bruggenfabriek. Samen met zijn latere zwager 

Van der Goes vertaalde hij het eerste deel van Das Kapital van Marx. Verder was hij betrokken bij het socialistisch 

maandblad De Nieuwe Tijd. Ook jongere broer Rudolf behaalde geen diploma. Hij schreef in 1893 en 1894 voor 

Propria Cures onder het pseudoniem Jan van Meeden de rubriek ‘Socialisme’. Vervolgens werd hij redactielid 

van de eerste grote niet-partijgebonden Nederlandse arbeiderskrant Het Volksdagblad. Hij was tevens werkzaam 

voor De Nieuwe Tijd. Gielkens, ‘De gebroeders Triebels’. 

28	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 1, donderdag 11 februari 1892.

29	 Ibidem. 
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Dilettantisme op sociaal en politiek gebied, niet dat vervormen van onze studenten-

maatschappij tot eene, waarin ernst des levens reeds zijn intrede gedaan heeft, waar voor 

een grap geen tijd meer is, omdat wij geen minuut te verliezen hebben. De vroolijkheid 

en vrijheid gewaardeerd, zij duren kort genoeg!30 

Voor deze student was het evident dat de politieke en maatschappelijke vraagstukken 

nog steeds niet thuis hoorden in de studentenmaatschappij: ‘niet onze wereld genivel-

leerd met die andere’.31 Zo verwoorde hij zijn overtuiging en feitelijk ook zijn angst. Want 

het was duidelijk dat deze visie op het studenten-zijn en het studentenleven niet langer 

vanzelfsprekend was, maar juist ter discussie stond.

De Leidse rector doelde in zijn toespraak ongetwijfeld ook op het artikel van de Leid-

se student A. de Koe in Minerva van 8 mei 1891.32 Hierin had De Koe zijn medestudenten 

opgeroepen om juist de ‘ernst des levens’, ook wel aangeduid als ‘Ernstig Besef’, door te 

laten dringen in het studentenleven.33 De Koe riep zijn medestudenten op om zich in te 

zetten voor het in Leiden in gang gezette Toynbee-werk.34 Het Toynbee-werk was een uit 

Engeland overgewaaid concept. In het Londense East End was in 1884 de Toynbee Hall ge-

opend, een buurthuis waar studenten uit Oxford tijdelijk verbleven om maatschappelijk 

werk te verrichtten, c.q. hun ‘kennis’ te delen met het volk. Het huis was vernoemd naar 

Albert Toynbee, die als student te Oxford enige zomers had doorgebracht bij dominee Sa-

muel Barnett en diens vrouw, die woonden en werkten tussen de ‘ergste’ armen in White-

chapel (East End). Hij stierf in 1883 op dertigjarige leeftijd. Om de herinnering aan hem 

levend te houden, kreeg het buurthuis zijn naam. Het voorbeeld van Toynbee werd door 

velen gevolgd, ook in Nederland.

Niet alleen in Leiden maar ook in andere academiesteden richtten studenten Toy-

bee-verenigingen op. In Minerva verschenen ook artikelen en verslagen van deze vereni-

gingen. In mei 1892 werd het eenjarig bestaan van de Amsterdamse Toynbee-vereniging 

herdacht. De oprichters hadden de aftredend rector magnificus G.A. van Hamel bereid 

30	 Ibidem. 

31	  Ibidem. 

32	 Anne de Koe (1866-1941) studeerde theologie te Leiden. In zijn ogen moest binnen de theologie en het predi-

kantschap niet langer de dogmatiek centraal staan, maar de christelijke daad. Omzien naar arbeiders – ook Je-

zus van Nazareth was immers een vriend van vissers – was zo gezien heel vanzelfsprekend. Daarom sloot hij zich 

ook aan bij het door Emilie Knappert georganiseerde Toynbee-werk te Leiden. Hij was enkele jaren predikant te 

Nieuwveen en Den Helder, maar hij was ‘anarcho-communist, tolstojaan en dus anti-militaristisch’ en dat maak-

te hij dat botste met de marineleiding ter plaatse. De Koe legde uiteindelijk zijn ambt neer. Na een ideologische 

zoektocht, die hem in Blaricum bracht bij de Internationale Broederschap (een kolonie geleid door zijn vriend  

S.C. Kylstra) en vervolgens bij de Walden van F. van Eeden, vond hij uiteindelijk in 1908 zijn bestemming als di-

recteur van Ons Huis in Rotterdam (evenknie van Ons Huis in Amsterdam dat was gestoeld op de Toynbee Hall 

in Londen). J.J. Kalma, ‘Koe, Anne de’, in: bwsa, deel 3 (1988) 102-104.

33	 Waarschijnlijk introduceerde de student J. Kat Wzn. de term ‘Ernstig Besef’ voor het eerst in het artikel ‘Ons 

Leven’ in Propria Cures. Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures, 32.

34	 Christianne Smit, ‘ “Hunne scherpte van geest vrijwillig dienstbaar aan de verheffing der gezonkenen”. Toyn-

bee-werk vanuit de universiteiten in Nederland’, in: L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans red., Stille wijkplaatsen? Po-

litiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (Hilversum 2006) 25-34, aldaar 25-26.
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gevonden een toespraak te houden.35 Van de rede werd verslag gedaan in Minerva. Ha-

mel benadrukte dat er weliswaar juiste en niet te weerleggen bedenkingen te maken wa-

ren tegen het Toynbee-werk, ‘maar toch kan men niet toestaan, dat velen lachen met een 

zoo ernstig werk, zonder recht te weten, wat het is; alleen door meerder publiciteit zullen 

dergelijke objecties verdwijnen’.36 Hij somde op wat in Amsterdam al was gedaan: de op-

richting van ‘Ons Huis’, leesclubjes onder leiding van studenten en ten slotte de oprich-

ting van de vereniging ‘Leeskunst’. Volgens Hamel lag de kracht, de nut en het goede van 

het Toynbee werk in de opheffing van en de verbinding met de minder ontwikkelde. Juist 

de student was bij uitstek geschikt om de arbeider een kijkje te bieden in allerlei takken 

van wetenschap en kunst.37 Ook in Groningen hadden studenten inmiddels (enthousi-

ast geworden na een lezing van de Leidse hoogleraar rechten W. van der Vlugt voor de 

subvereniging Dicendo Discimus) een eigen afdeling van de Toynbee-vereniging opge-

richt, die de ontwikkeling van kinderen uit de lagere standen ter hand zou nemen.38 De 

Utrechtse studenten zetten zich in voor het Toynbee werk door de oprichting van een 

leeszaal. 

De enthousiaste bespreking in Minerva van het werk van sommige hoogleraren en stu-

denten voor het Toynbee werk riep weerstand op. De Utrechtse student Van Vredenburch 

verbaasde zich over de grote aandacht die het Toynbee werk kreeg in de studentenmaat-

schappij: 

Het eerste regeeringsjaar van Koningin Wilhelmina heeft het arbeidersvraagstuk in onze 

Maatschappij zien binnenrollen. Binnenrollen, dat is het woord; want ik betwijfel het, of 

de heer De Koe vooruit zich zulke gevolgen van zijn artikel in dit blad van 8 mei 1891 had 

voorgesteld. Het steentje, door hem aan het rollen gebracht heeft andere medegesleept 

en zoo is heden onmiskenbaar de Toynbee-beweging een onderwerp van den dag, een 

twistpunt, in ieder geval een hoogst belangwekkend verschijnsel geworden.39 

Van Vredenburch keurde die grote bemoeienis van de studentenwereld met het Toynbee-

werk af. Volgens hem had niemand – ook hoogleraar Van der Vlugt niet – vooraf grondig 

overlegd en kalm nagedacht over de vraag of en in hoeverre de student de arbeider zou 

kunnen en moeten helpen. Iedereen leek vooral heel druk met de praktische uitvoerbaar-

35	 Gerardus Antonius van Hamel (1842-1917) was van 1880 tot 1910 hoogleraar in de Strafvordering, het Strafrecht 

en de Wijsbegeerte van het recht aan de Universiteit van Amsterdam. L.C. Meulenhoff-Kouwenhoven, ‘Hamel, 

Gerardus Antonius van (1842-1917)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979). 

36	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 10, donderdag 5 mei 1892. 

37	 Ibidem. 

38	 Ibidem, nr. 1, donderdag 11 februari 1892. Willem van der Vlugt (1853-1928) studeerde rechten te Leiden. Hij 

promoveerde in 1879. Hij was van 1879 tot 1923 hoogleraar te Leiden van een in 1879 opgerichte nieuwe leerstoel, 

met de leeropdracht ‘wijsbegeerte des rechts en encyclopaedie der rechtswetenschap’. Van der Vlugt was een 

voorstander van particulier maatschappelijk werk. Hij publiceerde in 1892 een artikel over het Toynbee-werk in 

De Gids en initieerde de oprichting van het Leidsche Volkshuis, waarvan hij ook de eerste voorzitter was. G.E. 

Langemeijer, ‘Vlugt, Willem van der (1853-1928)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag 1985). 

Smit noemt Van der Vlugt een ‘boegbeeld’, Smit, ‘Toynbee-werk’, 30.

39	 Ibidem, nr. 15, donderdag 9 juni 1892. 
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heid van het Toynbeewerk. Terwijl voor de veronderstelling dat iedere student verplicht 

was om de arbeider tegemoet te treden geen enkel bewijs was geleverd.40 

De Leidse repetitor en Utrechtse privaatdocent – en latere oprichter van de eerste 

volksuniversiteit – S.R. Steinmetz nam de handschoen op.41 Hij kondigde in één van de 

volgende nummers van Minerva alvast zijn antwoord aan dat hij na de grote vakantie 

wilde publiceren. Dat gaf hem genoeg tijd om een degelijk antwoord te schrijven. Hij wil-

de de lezers namelijk overtuigen van nut en noodzaak van het Toynbee-werk voor stu-

denten.42 In oktober en november 1892 verschenen in Minerva vier lange stukken waarin 

Steinmetz inging op de vragen of studenten geschikt waren voor Toynbee-werk, of ze er 

de tijd voor hadden, of het Toynbee-werk an sich goed en nodig was en ten slotte of de 

student in het bijzonder ook verplicht was tot Toynbee-werk. Op alle vragen volgde een 

volmondig ‘ja’.43

Voor Steinmetz was het overduidelijk dat het Toynbee-werk niet alleen nuttig was voor 

de maatschappij, maar ook voor de student zelf: ‘onze Universiteiten, die ongetwijfeld 

toch reeds dien naam niet mogen dragen, bieden voor de vorming van het karakter van 

den student eenvoudig niets aan’. Misschien dat ‘private of huiselijke deugden’ in de fa-

miliekring werden verkregen, maar dat gold zeker niet voor de ‘publieke, de maatschap-

pelijke deugden’.44 Die taak was weggelegd voor de universiteit: 

De universiteit moet de plaats zijn, waar de student ze verkrijgt, want meer dan ooit is het 

in onzen tijd noodzakelijk, dat zij die de meeste uiterlijke beschaving, de meeste kennis, 

de meeste macht en invloed bezitten, ook het hoogste staan in die deugden, welke alleen 

beletten kunnen, dat al die privileges hatelijk worden voor de massa, gevaarlijk voor het 

geheel.45 

Het Toynbee-werk kon – in de woorden van Van der Vlugt – de maatschappelijke vrede be-

houden. De student die zich overtuigd wist, kon direct iets ondernemen: Steinmetz had 

inmiddels met enkele studenten een gratis leesbibliotheek opgericht en riep studenten 

op boeken in te brengen.46 Voor Van Vredenburch vormden de artikelen van Steinmetz het 

bewijs hoe verschillend zij dachten over de vraag wat een student was of diende te zijn. 

40	 Ibidem. 

41	  Sebald Rudolph Steinmetz (1862-1940) studeerde rechten te Leiden van 1880 tot 1886. Zijn belangstelling ging 

vooral uit naar de sociale wetenschappen. Na enige jaren gestudeerd te hebben in Leipzig keerde hij terug naar 

Leiden en werd repetitor. In 1895 werd hij te Utrecht benoemd als privaatdocent en in 1907 aan de Universiteit 

van Amsterdam als hoogleraar Politische aardrijkskunde, de volkenkunde en de land- en volkenkunde van den 

Oost-Indischen Archipel. Hij werd in 1913 aangetrokken voor de toen opgerichte Vereeniging tot Bevordering van 

Populair Wetenschappelijke Kennis – ook een uitvloeisel van de Toynbee-beweging. Onder zijn leiding kwam 

daar in 1913 de eerste (Amsterdamse) Volksuniversiteit uit voort. Steinmetz wordt gezien als de voornaamste 

grondlegger van de studie van de sociale wetenschappen in Nederland. E.W. Hofstee, ‘Steinmetz, Sebald Ru-

dolph (1862-1940)’, in: Biografisch Woordenboek van Nederland 2 (Den Haag 1985); Smit, ‘Toynbee-werk’, 34.

42	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 16, donderdag 16 juni 1892.

43	 Ibidem, nr. 24, donderdag 27 oktober 1892, nr. 25, donderdag 3 november 1892. 

44	 Ibidem, nr. 25, donderdag 3 november 1892. 

45	 Ibidem. 

46	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 25, donderdag 3 november 1892; Smit, ‘Toynbee-werk’, 30.
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Voor Van Vredenburch was het zonneklaar dat een student aan de universiteit was om zelf 

te leren, niet om te onderwijzen. In zijn ogen was te nauwe maatschappelijke betrokken-

heid voor een student ongewenst: 

Een gezonde opvatting van student moet leiden tot groote voorzichtigheid en omzich-

tigheid, voor dat men zich aan den arbeid begeeft en dat de universiteiten, met al wat 

tot haar behoort, volstrekt niet tot roeping hebben zich in de eerste plaats met de maat-

schappij bezig te houden.47 

Steinmetz verwachtte dat het Toynbee-werk een vormende werking zou hebben voor stu-

denten. Voor van Vredenburch sprak het waarschijnlijk vanzelf dat die taak was voorbe-

houden aan de corpora. Tegelijkertijd was het een onmiskenbaar feit dat die taak door het 

afnemende aantal corpsleden uitgehold raakte. 

13.2	 De opheffing van Vox (1892)

De komst van nieuwe groepen studenten, de groeiende aandacht voor het politieke en 

sociale vraagstuk en de oprichting van nieuwe studentenbladen bleef niet zonder ge-

volgen. De redactie van Vox Studiosorum/Studenten Weekblad sprak in januari 1892 de 

hoop uit dat de belangstelling voor het blad ‘eindelijk’ zou toenemen.48 Na de oprichting 

van Propria Cures had de redactie de indeling van het blad veranderd. Ze hoopte dat die 

veranderingen een verbetering zouden blijken te zijn en dat er meer zou worden ge-

schreven ‘opdat de Vox Studiosorum in waarheid aldus moge heeten’. Maar dat gebeur-

de niet. Integendeel, met name de komst van Propria Cures ‘dat langzamerhand meer 

en meer door de geheele Nederlandsche studentenwereld gelezen wordt’, had grote ge-

volgen voor de gevestigde bladen. Ondanks de onhebbelijke, pedante toon, had Propria 

Cures Vox Studiosorum/Studenten Weekblad en Minerva grotendeels uit Amsterdam we-

ten te verdringen: 

Aan dat blad hebben inderdaad de Minerva en de Vox Studiosorum te danken, dat bijna 

niemand in Amsterdam meer op die bladen let, dat stukken, zelfs handelende over alge-

meene studentenbelangen niet meer aan die bladen ter opneming worden aangeboden, 

terwijl ze toch daarvoor veel geschikter zijn, maar eenvoudig aan pc gezonden werden.49 

De auteur was weliswaar niet tegen Propria Cures – hij was er juist van overtuigd dat Am-

sterdam wel een eigen studentenblad kon gebruiken – maar hij betreurde het dat dit tot 

gevolg had dat de algemene studentenbladen verdwenen uit Amsterdam en dat zodoen-

de ook de band tussen de verschillende universiteiten allengs losser werd.50 

47	 Minerva 17 (1892-1893) nr. 26, donderdag 10 november 1892.

48	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 16 (1890) nr. 24.

49	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 18 (1892) nr. 35, donderdag 15 december 1892.

50	 Ibidem. 
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Behalve in Amsterdam leek ook in de andere universiteitssteden de belangstelling voor 

de gevestigde studentenbladen af te nemen, met name voor Vox Studiosorum/Studenten 

Weekblad. In Groningen werd de plaatselijke Vox-redactie opgeheven. In december 1892 

tijdens de abonneevergadering van het blad te Delft namen de Delftse Vox-abonnees bij-

na eenzelfde besluit. Er was kennelijk een soort tegenzin om de redactie op te heffen want 

uiteindelijk boden twee studenten, L.F. Teixeira de Mattos en G.L. Piek, zich aan als nieu-

we redacteuren. Ze zouden er nog een derde redacteur bij zoeken. De nieuwe redactie 

verklaarde dat zij niets onbeproefd zouden laten om ‘aan de Vox zijn ouden bloei weer te 

schenken’.51 Veel tijd was de nieuwe Delftse redactie niet vergund want slechts enkele we-

ken later besloot de Leidse redactie op eigen houtje het blad op te heffen.

 

Op donderdag 29 december 1892 publiceerde de Vox-redactie een ‘woord van afscheid’. 

Na achttien jaar was Vox Studiosorum/Studenten Weekblad genoodzaakt ‘het hoofd ter 

ruste te leggen’. De redactie verklaarde dat de afnemende belangstelling en het teruglo-

pende aantal abonnees haar geen andere keus liet. Misschien was het blad nog niet ‘eene 

vox clamans in deserto’ geworden, maar ‘eene vox studiosorum in den zin van een alge-

meen studentenblad mocht zij niet meer heeten’. In Groningen was het blad ter lezing ge-

legd en de plaatselijke redactie opgeheven. Ook in Delft was dat bijna gebeurd. En in Am-

sterdam was de Vox geheel door Propria Cures verdrongen. In Leiden was weliswaar nog 

een aanzienlijke groep lezers en ook in Utrecht deed de redactie haar uiterste best, maar 

al met al waren de inkomsten te laag geworden. De uitgever wilde de uitgave van het blad 

niet langer voortzetten. 

De redactie weet de afnemende populariteit van Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 

aan de recente veranderingen in de studentenmaatschappij. Enerzijds was de studen-

tengemeenschap doortrokken van het ‘Ernstig besef’ (ofwel ‘ernst des levens’) ‘dat zijn 

looden scepter over de geheele studentenwereld schijnt te willen strekken, voortdurend 

meent te moeten wijzen op een geest van lauwheid, matheid en onverschilligheid voor 

studentenbelangen’. Anderzijds was er ook een toenemende behoefte ‘aan grover taal, 

onbeschaafder uitdrukkingen, heftiger personaliteiten en ongepaster uitlatingen’. En het 

was beter dat Vox Studiosorum/Studenten Weekblad werd opgeheven dan hierin mee te 

gaan.52

Dit laatste nummer was dus tevens een afscheidswoord aan de redacties te Amster-

dam en Delft. Een woord van hulde werd gebracht aan de Utrechtse redactie die zich tot 

het einde toe zo ijverig had ingezet voor de Vox. Zelfs zo dat de Utrechtse redactie de op-

heffing eigenlijk niet wilde toestaan: 

In hunnen ijver daarvoor hadden zij zelfs de stervende Vox van hare sponde willen lich-

ten en naar het Sticht transporteeren om haar daar het doodbed te kunnen spreiden. Ons 

dacht het echter beter en meer in overeenstemming met haren loopbaan haar eene een-

51	  Ibidem. 

52	 Ibidem, nr. 36, donderdag 29 december 1892.
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voudige rustplaats aan te wijzen tegenover de Sociëteit Minerva dan haar in de statige, 

koude Domkerk te doen bijzetten. Moge geen schennende hand hare overblijfselen ver-

storen en hare assche in vrede blijven rusten.53 

Kennelijk wilde de Leidse redactie de wens van de Utrechtse redactie om de Vox voort te 

zetten, niet inwilligen. Hoewel de Leidse redactie lange tijd een grotere inbreng had in 

Vox Studiosorum/Studenten Weekblad dan de Utrechtse redactie, stuitte de gang van za-

ken de Utrechtse redactie tegen de borst. Ze deed vervolgens precies wat de Leidse redac-

tie in haar afscheidswoord had proberen te bezweren: ze lichtte de Vox van haar sponde 

en nam de schijndode mee naar Utrecht. 

13.3	 De Vox wordt Utrechts

Op 9 februari 1893 verscheen het eerste nummer van het nieuwe Studenten Weekblad/

Vox Studiosorum. Het blad verscheen bij uitgeverij J. de Kruyff te Utrecht. Studenten kon-

den zich op het blad abonneren voor ƒ 3,50 per jaar en bij vooruitbetaling voor ƒ 3,– per 

jaar. De Utrechtse hoofdredactie telde zes redacteuren. Daarnaast – blijkens de opgave 

op het blad – wenste de hoofdredactie ook redacties aan te stellen in Leiden, Amsterdam, 

Groningen en Delft. In Amsterdam vond de redactie enkele studenten daartoe bereid. In 

Delft uiteindelijk ook. En zelfs in Leiden voor enkele jaren. Alleen in Groningen kwam de 

Vox niet meer in beeld. 

In het voorwoord verantwoorde de Utrechtse redactie waarom zij had besloten tot een 

voortzetting van de Vox. Zij was van mening dat de Vox steeds een eigen, unieke plek in de 

studentenpers had ingenomen. Een blad waarin een gematigde, maar goede toon werd 

aangeslagen, zonder de waarheid te kort te doen. De Vox had steeds getracht haar naam 

eer aan te doen: 

Zij heeft bedoeld te zijn de stem, het orgaan van de studenten, de vertolkster van wat er 

voor goeds en schoons en belangrijks in de studentenwereld voorviel; zij wilde niet zijn 

de verbreidster van studentengevloek en studentengeschetter.54

Misschien dat de voormalige Leidse redactie meende dit principe niet langer hoog te kun-

nen houden, maar de Utrechtse redactie was er van overtuigd dat ‘zolang de meer en meer 

veldwinnende geest nog niet geheel is doorgedrongen, eene reactie daartegen met alle 

kracht beproefd en gesteund moet worden’. De redactie meende dat de Vox als algemeen 

studentenweekblad onmisbaar was. Ze memoreerde de woorden van oud-hoogleraar theo-

logie J.I. Doedes, die over de Vox had gezegd: ‘Blies eens de Vox den laatsten adem uit, ach, 

welk geluid zou het gemis van het hare vergoeden?’ Dit alles was voor de Utrechtse redactie 

reden genoeg om het blad van de ondergang te behoeden. Het verwijt dat ze met deze her-

53	 Ibidem. 

54	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 19 (1893) nr. 1, 9 februari 1893.
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nieuwde Vox een versnippering van krachten bewerkstelligde (de redactie had haar dien-

sten immers ook aan Minerva kunnen aanbieden), legde ze terzijde. Er was immers altijd 

genoeg kopij geweest voor twee bladen. Bovendien stonden twee bladen sterker tegenover 

de grove stijl (van Propria Cures) dan één. En ten slotte voorkwam de bespreking van belang-

rijke vraagstukken en belangen in twee studentenbladen een eenzijdige kijk op de dingen, 

een gevaar dat vanwege de afzonderlijke positie van de studentenwereld altijd dreigde.55

Ondanks deze brede, maar niet heel sterke uiteenzetting van haar beweegredenen, 

stuitte de nieuwe Vox op veel onbegrip. Vooral van de zijde van de Utrechtse Minerva-

redactie, die het betreurde dat er niet was gekozen voor samenwerking. Het snel willen 

studeren en zich daarom zo veel mogelijk buiten allerlei verplichtingen houden, wreekte 

zich als het ging om het vinden van goede kandidaten voor besturen en dergelijke, maar 

ook voor de redacties van studentenbladen. Het verdwijnen van de Vox was volgens de 

redactie een symptoom van de achteruitgang in de studentenpers. En daarom begreep ze 

ook niet goed waarom het blad weer was opgericht. Een bundeling van krachten was on-

ontbeerlijk; immers ook Minerva had hier mee te maken. Dat dit blad nog niet was opge-

heven, had ze volgens de redactie te danken aan haar sterkere constitutionele ‘inrichting’. 

De verkiezing van redacteuren en de stem die iedere redactie (naar ratio) kon uitbrengen, 

verdiende de voorkeur boven het coöptatiesysteem dat de Vox hanteerde.56 

De sceptische houding in Minerva viel niet goed bij de Utrechtse Vox-redactie. Al gauw 

ontspon zich een venijnige discussie tussen beide redacties. De Vox werd geëtaleerd als 

een studentenblad zonder eigen mening; krantenschrijvertjes, met een ouderwets coöp-

tatiesysteem.57 Een-model-fatsoen blad, schreef een criticus in de Vox, ‘nog kiescher en 

gekuischter dan de Minerva’.58 De Vox-redactie liet het niet op zich zitten: Minerva be-

weerde weliswaar ‘den geest des tijds […] te beheerschen’, maar in hoeverre beheerste 

Minerva nu werkelijk de publieke opinie? Het verkiezingssysteem van Minerva was vol-

gens de Vox ook niet meer dan ‘een verkapte coöptatie […], dat slechts dient, om aan uw 

blad de richting te kunnen blijven geven van de laag die gij vertegenwoordigt’. De ophef-

fing van de Vox had bovendien niets te maken met haar slechte constitutie of het ach-

teruitgaan van de studentenpers; de opheffing was een moedwillige daad van de Leidse 

redactie geweest. Bovendien werden de studentenbelangen niet geschaad door de her-

uitgave van de Vox. Integendeel, de redactie had juist besloten tot het voortbestaan van 

deze ‘stem’ in de wetenschap daarmee de studentenmaatschappij van nut te zijn: ‘wij wil-

den haar de gelegenheid open laten zich langs twee wegen te uiten’.59

De kritiek van Minerva was waarschijnlijk wel terecht. Ondanks de ijverige pogingen 

van de redactie om Vox Studiosorum/Studenten Weekblad opnieuw een algemeen Neder-

lands studentenweekblad te laten zijn, bleek ze vooral een Utrechts (corps)blad. Ogen-

55	 Ibidem. 

56	 Minerva 17 (1893-1894) nr. 32, donderdag 19 januari 1893.

57	 Minerva 19 (1895-1896) nr. 1. 

58	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 19 (1893) nr. 2, nr. 4.

59	 Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 30 (1894) nr. 3, 15 februari 1894.
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schijnlijk leek het een algemeen Nederlands studenten weekblad met weekverslagen, de 

opgaven van binnen- en buitenlands nieuws en een overzicht van examens en promo-

ties. Maar de Amsterdamse bijdrage stelde niet veel voor. Na 1894 werd er geen redactie 

te Leiden meer vermeld. Alleen vanuit Delft werd regelmatig kopij gestuurd. In 1899 ver-

klaarde de redactie: ‘meer en meer is de hoofdredactie van de Vox het zich bewust ge-

worden dat de Vox in de allereerste plaats moet zijn een Utrechtsch blad’.60 De Utrechtse 

studenten, ook degenen die werkten voor Minerva(!), bundelden hun krachten voor de 

Vox. Uiteindelijk werden pas in 1907 de plaatselijke redacties opgeheven; de Vox was een 

Utrechts studentenblad geworden. 

In den Nevel. Studenten Tijdschrift (1896-1899)

Ondertussen namen in de Delftse studentenwereld de spanningen toe. In 1896 richtten 

vier studenten-socialisten – waaronder de latere Delftse hoogleraar mechanische tech-

nologie I.P. de Vooys – opnieuw een studentenblad op: In den Nevel, een maandelijks ver-

schijnend studententijdschrift.61 Ook dit blad werd uitgegeven bij een drukker met so-

cialistische sympathieën. Namelijk bij J. Waltman Jr. te Delft, die eerder ook werk van 

Multatuli had uitgegeven.62 In de inleiding zetten de studenten uiteen met welk doel hun 

blad was opgericht: ‘het student-zijn is niet meer wat het vroeger was en ook kon zijn’. 

Weliswaar werd door de ‘mos’ geprobeerd het oude type vast te houden, maar de veran-

deringen in de maatschappij hadden ook de studentenwereld niet onberoerd gelaten. 

De opkomst van het proletariaat, de strijd tussen het kapitaal en de arbeid, de nieuwe li-

teratuur en kunst; de veranderingen schiepen verwachtingen: ‘er wordt iets nieuws ver-

wacht’. En juist daar wilde In den Nevel op inspringen: 

Wat wij […] willen is zoeken elkaar te begrijpen en waardeeren, trachten door te dringen 

tot het werkelijk ernstige streven naar recht in de wereld, en te verstaan de dichters en fi-

losofen, die zooveel te geven hebben.63 

Misschien, omdat ze nog maar studenten waren, gehuld ‘in den nevel, die ons denken 

en kunnen omringt’, zouden de uitingen gebrekkig zijn of eenzijdig of bevooroordeeld.64 

Niettemin wilde de redactie alle schroom laten varen en ze riep haar medestudenten op 

tot sympathie en medewerking. 

60	 Geciteerd in: 125 jaar Vox Studiosorum, 25.

61	  In het levensbericht van De Vooys worden ook de namen genoemd van diens vrienden en medeoprichters 

van In den Nevel: A.L. de Gelder, J.A. van Musschenbroek en E.A. Tissot van Patot. C.C.N. de Vooys, ‘Isaäc Pieter 

de Vooys (Gouda, 3 Febr. 1875-Arnhem, 23 Febr. 1955)’, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Let-

terkunde te Leiden, 1953-1955 (Leiden 1955) 101-104, aldaar 102. De ondertitel verschilde: algemeen studenten-tijd-

schrift, Delftsch Studenten Tijdschrift.

62	 De Vrankrijker, Vier Eeuwen Nederlandsch Studentenleven, 344.

63	 In den Nevel 1 (1896-1897) 5.

64	 Ibidem. 
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De kunstbeschouwingen, boekindrukken, stukken over socialisme et cetera leken niet 

aan te slaan in de Nederlandse studentengemeenschap. Tot grote teleurstelling van de re-

dactie bleef het volkomen stil: ‘gij zweegt. Gij allen, met uw vier duizend, studenten, die 

daar Nederlansch spreken, gij zweegt’. Dat had de redactie niet verwacht. Ze had juist ge-

rekend op afkeuring, waardering, spot, enthousiasme, smaad en liefde, maar niet een vol-

komen stilzwijgen (uitgezonderd enkele korte reacties in Minerva en de Vox).65 

Uit een schrijven van de Delftse student C.F. Loke aan de redactie bleek waarom het 

zo was gelopen. Loke was een bevlogen socialist. Hij speelde een cruciale rol binnen de 

groep Delftse studenten-socialisten.66 Allereerst zette Loke uitgebreid uiteen waarom hij 

zich op In den Nevel had geabonneerd. Hij had zich geabonneerd omdat In den Nevel 

een tijdschrift voor en door studenten was. Hij had gedacht dat de redactie zich zou in-

zetten voor de verbreiding van haar mening en ideeën over het studentenleven. De na-

men van de redacteuren hadden die verwachting alleen maar gestaafd. Loke had veron-

dersteld:

Dat het ’t streven dier personen zou zijn, om de betekenis van ’t woord student te verande-

ren. Ik hoopte dat zij ons leeren zouden, dat ’t in den tegenwoordigen tijd, indien men een 

presteerend mensch wil worden, niet meer genoeg is goede examens te doen en veel bier 

te drinken. Ik zag met verlangen ’t verschijnen van een blad tegemoet, dat er ons op wijzen 

zou, dat een antiek student, een ontembare, niet meer thuis hoort in onze maatschap-

pij, dat brutaliteit alleen ons niet meer door de wereld helpt, dat middeneeuwsche din-

gen als groentijd en champagne-fuiven zoo spoedig mogelijk behoorden te verdwijnen.67 

Loke had gehoopt dat het blad zou lijken op het vroegere Stemmen. De inleiding had 

hem al enigszins teleurgesteld. En de inhoud helemaal: besprekingen en gedichten die 

niemand begreep en zelfs tot grote hilariteit onder de studenten hadden geleid. Hij ad-

viseerde de redactieleden een ‘Gids’ op te richten als ze wilden dichten, maar als ze een 

blad voor studenten uit wilden geven dat te doen in verstaanbare taal. Hij verwees daar-

bij naar het enige stuk in In den Nevel dat hem wel had kunnen bekoren: ‘Iets over Corps-

geest, Studentikoos en nog iets’.68 

In het stuk ‘Iets over de Corpgsgeest’ hekelde Vooys, onder pseudoniem Be Kind, de 

middelmatige, gewone Delftse student, die wat hem betrof model stond voor de corps-

geest, ofwel stankgeest:

maar toch moet ik jou hebben, want ik zoek de corpsgeest, en nu zal ik hem hebben ook. 

Zeur nu niet langer dat je wel degelijk een man bent die algemeene ontwikkeling buiten 

65	 In den Nevel 2 (1898-1899) 309.

66	 Op zijn kamer werd de Delftse afdeling van de sdap opgericht. Hij was tevens één van de initiators van de 

Sociaal Democratische Propaganda Club. C.F. (Constant) Loke (1877-1901) stierf in 1901 op 24-jarig leeftijd aan de 

gevolgen van tuberculose. Inge de Wilde, ‘Een sterke geest van vrijheid’. Brieven van de student J.W. Alberda aan 

G. Nolet-Adama en F.M. Wibaut (Amsterdam 2000) 14, 16-17; Ron Blom, Frank van der Goes, 1859-1939. Journalist, 

literator en pionier van het socialisme (Delft 2012) 175-177.

67	 In den Nevel 1 (1896-1897) 131.

68	 Ibidem, 132-133.
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zijn studie zoekt, die wel een college socialisme op Donderdagavond wilde loopen, als ’t 

er niet zoo warm was en als hij het niet vergat. Hou op, ik weet wel dat je op de hoogte van 

je tijd bent, dat je weet hoe ’t in Atjeh staat, dat je de memorie van antwoord op de kies-

wet gelezen hebt, dat je trouw de Gids en het Tweemaandelijksch leest, dat je er op eigen 

houtje een filosofietje op na houdt, oordeelen kunt zeggen over godsdienst, nieuw-mal-

thusianisme, over anarchisme, en nieuwe Gidsrichting, over vrije liefde en over moraal 

en prostitutie, en wat je maar wilt.69

Juist deze student typeerde de geest van het Delfts studentencorps: een laffe lauwheid, 

die maar niet verdween. Ook dit studentenblad richtte niets uit: ‘en een poging als van de 

nevelige jufvrouwen lukt niet, want de geest is haar te machtig’.70 Dit laatste was een ver-

wijzing naar de omslag van het blad waarop enkele vrouwenfiguren – gehuld in de nevel – 

waren afgebeeld. Vooys vreesde met andere woorden dat ook In den Nevel er niet in zou 

slagen de heersende studentencultuur te doorbreken. 

Hoewel het blad tegenstand ondervond en geen succes had, werd het toch voortgezet. 

Een nieuwe redactie verklaarde wat haar wezenlijke doel was: ‘wij willen dat In den Ne-

vel dit beteekene: het verhooge de waarde als Mensch van hen, die zijn student’. Het blad 

wilde het ‘Mensch-zijn als student’ prediken, zodat de student volgroeid haar plaats zou 

kunnen innemen in de maatschappij: ‘U! Studenten! toeschreeuwen doen wij u: Staat op! 

ontwaakt! weest als Student ’n Mensch’.71 De uiteenzetting paste bij de hooggestemde 

idealen van deze groep studenten-socialisten, die grote verwachtingen hadden van de 

nabije toekomst, de nieuwe eeuw. Zij schaarden zich om de bekende Delftse hoogleraar 

staathuishoudkunde Pekelharing, die in zijn colleges, de ontvangsten thuis, maar ook in 

de Delftse studentendebatingclub (waarvan hij erevoorzitter was) zijn vooruitstreven-

de ideeën over staathuishoudkunde en socialisme met zijn studenten deelde.72 Dat deze 

groep zich ook buiten de studentenmaatschappij bewoog, bleek wel uit de omslag van In 

den Nevel: een prachtige gravure van de bekende kunstenaar en oprichter van de Haagse 

kunstkring, Jan Toorop.73 Toch – het is al naar voren gekomen in de andere nieuw opge-

richte bladen, maar ook in de debatten in Minerva – was dit een in de studentenmaat-

schappij breder gedragen gevoel. Het speelde niet alleen in Amsterdam en Delft, maar 

evengoed in de andere academiesteden.

Geheel passend bij het socialistische karakter van het maandblad publiceerde de re-

dactie een oproep van de rijke houthandelaar en socialist F.M. Wibaut, die lezingen van 

bekende (buitenlandse) socialisten in de academiesteden organiseerde.74 Het comité 

– belast met de organisatie – had weliswaar niet de illusie dat de vier op stapel staande le-

69	 Ibidem, 121.

70	 Ibidem. 

71	  In den Nevel 2 (1898-1899) 290.

72	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 73-74.

73	 Zie afbeelding 20.

74	 Zie over deze bekende Amsterdamse wethouder: Herman de Liagre Böhl, Wibaut de machtige. Een biografie 

(Amsterdam 2013).
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zingen alle studenten tot socialist zouden maken, maar Wibaut bepleitte in In den Nevel 

dat de studenten in ieder geval het gesprokene ernstig zouden overwegen: 

En als we dan boven onze verwachting toch een of enkele overtuigden onder u mochten 

kweeken, die later onze medestrijders zullen worden, onze vreugde zal er te grooter om 

wezen.75 

Zijn oproep was zeker niet aan dovemans oren gericht: de Delfste studenten-socialisten, 

die zich beijverden voor het socialisme, waren zeker geinteresseerd in de lezingen. In 1897 

richtten de Delftse studenten J.W. Alberda (de latere sociaal-democraat) en Th. van der 

Waerden – aangespoord door enkele voordrachten van Van der Goes op de Debating Club – 

75	 In den Nevel 1 (1896-1897) 223.

Afb. 20 Omslag van In den 

Nevel. De gravure was van de 

hand van de bekende kunste-

naar Jan Toorop. Particuliere 

collectie. 
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een Delftse afdeling van de sdap op (beide studenten publiceerden ook in In den Nevel).76 

Uiteindelijk werd het maandblad In den Nevel toch opgeheven. Dat had alles te maken 

met de oprichting van het [Delftsch] Studentenweekblad in 1898. Ruzie met de hoofdre-

dactie van Minerva en de (tijdelijke) opheffing van de Delftse Minerva-redactie, maakte 

de oprichting van een eigen weekblad urgent. Dezelfde studenten die In den Nevel redi-

geerden, besloten nu tot de uitgave van een weekblad. Ze gingen er vanuit dat het hen 

niet zou lukken twee bladen te blijven uitgeven, maar als het weekblad zou slagen in haar 

opzet dan kon zij in de plaats komen van In den Nevel. En dat gebeurde ook. 

13.5	 [Delftsch] Studenten-Weekblad (1898-1920)

De Delftse student-socialisten uitten hun ideeën en kritieken niet alleen in Propria Cu-

res, Stemmen en In den Nevel, maar ook in Minerva. En dat bleef niet zonder gevolgen. 

In februari 1898 ging de Delftse student J. van der Waerden deel uitmaken van de Delftse 

Minerva-redactie, samen met de Delftse studenten J. Gratama en H. Strick van Linscho-

ten. Van der Waerden was ook redacteur van In den Nevel. Hij was een sociaaldemocraat, 

evenals zijn broer, Th. van der Waerden, die in januari 1898 met enkele studiegenoten de 

(al genoemde) Delftse afdeling van de sdap oprichtte. Een officiële almanakrecensie in 

Minerva door Th. van der Waerden van de Delfste studentenalmanak werd onderuit ge-

haald. Van der Waerden werd bestempeld als behorende tot ‘de nevelmenschen’, van wie 

kennelijk niets beters verwacht kon worden. En hoewel de hoofdredactie de anonieme 

aanval van deze Delftse student op Van der Waerden niet goedkeurde, plaatste ze het ar-

tikel toch ‘omdat het op zichzelf een veel beter doorgewerkte kritiek is en dus meer recht 

van bestaan heeft dan die van den heer Th. van der Waerden’.77 

Meer problemen veroorzaakte de felle discussie die ontstond tussen de Delftse Miner-

va-redacteur Jan van der Waerden en de Leidse student en lid van de hoofdredactie van 

Minerva, F. Borst. In een hoofdartikel ‘Land en stand’ bepleitte Borst een ‘rustig werken 

waar we thuis zijn’. De student moest zich niet laten verleiden tot wegen en terreinen die 

niet de zijne waren. De student moest zich niet inlaten met die geestdrift ‘die geen geest-

drift is, maar dolheid’.78 Onmiskenbaar doelde Borst hiermee op het socialisme. Kennelijk 

voelde Jan van der Waerden zich persoonlijk geraakt en hij reageerde bepaald niet zacht-

zinnig op het hoofdartikel van Borst: 

De man heeft zeker een beetje meer geld dan een ander; z’n Vader kan hem waarschijn-

lijk in staat stellen wat luxurieus te leven en te studeeren voor jurist. Hij heeft zeker wel 

eens iets gehoord van vooruitstrevenden, van arbeiderskwestie, socialisten, alles gevaar-

lijk voor zijn stand, zit allicht bij voorbaat in z’n naat, dat die menschen eens ’t gezag zou-

den krijgen. Vindt dat allerverschrikkelijkst. Praat van ‘hoeveel of de rijken niet voor den 

76	 Henssen, Het Corps als Koninkrijk, 74-75.

77	 Minerva 23 (1898-1899) nr. 5, donderdag 10 maart 1898, nr. 6, donderdag 17 maart 1898.

78	 Ibidem, nr. 10, donderdag 28 april 1898.
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armen doen’, praat van armenzorgen, pensioenfondjes, patroons (de denkende hoofden 

en leiders), juristen en kamerleden.79 

Borst kon wel denken dat hij zijn medestudenten moest waarschuwen tegen moderne 

vooruitstrevers, die volgens hem niet ongestraft zouden blijven, maar dat gold ook voor 

hem: ‘zoo’n fluim! […] denk je, meneer Borst, dat jij dat ongestraft doet. Jij, die ellendige 

conservatief, die maker van “land en stand” ’. Het volksleger onder de naam ‘proletariers 

aller landen vereenigt u’ zou voortgaan en zich uitbreiden, onder meer met studenten 

‘die gelukkig het getal verminderen van uwe verzameling “rustige burgers en loyale on-

derdanen van Hare Majesteit”, nauwelijks studenten’.80

Van der Waerden liet zich op een zelfde toon uit in een weekverslag, waarin hij de 

Delftsche corpsgeest hekelde als ‘de bedorven adem van een heerschende partij’. Van-

uit Delft volgde kritiek. Kennelijk wilde Van der Waerden zich verantwoorden, maar de 

hoofdredactie van Minerva weigerde de ‘Geschiedenis van een Weekverslag’ te publice-

ren. Vervolgens weigerde de Delftse redactie nog langer weekverslagen te schrijven. In het 

nummer van donderdag 2 juni 1898 deelde de hoofdredactie dit besluit mee: ‘wij betreu-

ren dat starhoofdigheid de Delftsche Redactie haren plicht doet verzaken’. Maar de Delft-

se redactie bleef bij haar besluit; zij had inmiddels het idee opgevat een eigen blad uit te 

geven. In juli trad voor de Minerva een waarnemend redacteur op.81 

Op zaterdag 1 oktober verscheen het eerste nummer van het nieuwe [Delftsch] Studen-

ten-Weekblad. Het werd evenals In den Nevel uitgegeven bij Waltman Jr., die het present-

nummer van het nieuwe blad naar de (plaatselijke) couranten stuurde: 

Bij deze heb ik de eer U te doen toekomen het eerste nummer van het bij mij te verschij-

nen Delftsch Studenten Weekblad, met verzoek onder uw berichten deze uitgaaf te ver-

melden. Door een der Delftsche Studenten is per circulaire een oproeping aan de leden 

der beide Studentencorpsen te Delft gezonden om een plaatselijk studentenblad op te 

richten evenals Leiden zijn ‘Minerva’, Utrecht zijn ‘Vox Studiosorum’ en Amsterdam zijn 

‘Propria Cures’ heeft, vandaar dat dit eerste nummer niet met een inleiding wordt ge-

opend.82 

In de ochtendeditie van het Algemeen Handelsblad van 2 oktober 1898 werd ook nog ge-

refereerd aan ‘de herhaalde onaangenaamheden tusschen den hoofdredacteur van het 

weekblad Minerva en de plaatselijke Delftsche redactie’.83 Dat en omdat de andere stu-

dentenbladen, Propria Cures en Vox Studiosorum, een meer plaatselijk karakter hadden, 

was men ook in Delft overgegaan tot de oprichting van een plaatselijk studentenweek-

blad. Hier kwam ook nog een andere ontwikkeling aan het licht. Naast verschillende op-

79	 Ibidem, nr. 12, donderdag 12 mei 1898.

80	 Ibidem. 

81	  Ibidem, nr. 10, nr. 11, donderdag 5 mei 1898, nr. 15, donderdag 2 juni 1898, nr. 18, donderdag 28 juli 1898.

82	 Begeleidend schrijven bij presentnummer van het [Delftsch] Studenten-Weekblad, iisg. 

83	 Nieuw Amsterdamsche Courant Algemeen Handelsblad 71 (1898) nr. 22039, 2 oktober 1898.
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vattingen over de identiteit van de student, leidden de groeiende plaatselijke studenten-

gemeenschappen en een toenemend zelfbewustzijn ertoe dat de studenten (wanneer zij 

het gevoel kregen niet gelijkwaardig behandeld te worden door de Leidse hoofdredac-

tie) een eigen, plaatselijk blad oprichtten. Dat gebeurde in Amsterdam (feitelijk ook in 

Utrecht met de Vox) en nu ook in Delft. 

Hoofdredacteur Borst kon het besluit van de Delftse redactie een eigen studenten-

weekblad uit te geven, niet zetten. Aan het begin van het nieuwe collegejaar publiceerde 

hij in Minerva een artikel, getiteld ‘het enthousiasme van zwakte en lafheid’, waarin hij 

zich afzette tegen deze groep studenten die naar zijn mening de studentenmaatschappij 

de rug toekeerde. Volgens hem leefden deze studenten in een andere wereld, die alleen 

in hun verbeelding bestond.84 Leidse student-socialist J.A.N. Knuttel wilde graag een an-

der licht op de zaak werpen.85 In een ingezonden stuk verklaarde hij dat hij het behoor-

lijk schokkend vond te ontdekken dat Borst – die nu zo hoog van de toren blies tegen de 

Delftse studenten-socialisten – tijdens een lezing van Van der Vlugt moest bekennen dat 

hij nog nooit van de leer van Marx had gehoord.86 Voor Knuttel, die van huis uit bekend 

was met het socialisme (zijn vader werkte voor de sociaal-voelende Delftse fabrikant Van 

Marken), was dit natuurlijk onvoorstelbaar. Daarnaast verklaarde hij dat de meeste Leid-

se studenten de artikelen van Borst helemaal niet onderschreven, maar dat:

In allerlei kringen van ons corps (ook bij niet-democraten) velen de schouders ophalen 

over het geschrijf van den heer Borst en dat trots den heftigsten tegenstand ook in ons 

corps de symptomen van een nieuwe richting zich beginnen te vertoonen.87 

Niettemin was hij ook de mening toegedaan dat de Delftse studenten-socialisten – met 

name de Sociaal Democratische Propaganda Club – zich schuldig maakten aan ‘doorge-

dreven doctrinarisme’. Volgens hem bestond er een groot verschil ‘tussen het Nevel ge-

schrijf en de socialistische literatuur’.88 De studenten-socialisten moesten met andere 

woorden vooral niet over één kam worden geschoren. 

Hoe dan ook, in Delft was inmiddels een plaatselijk studentenblad opgericht. De eer-

ste nummers verschenen onder redactie van enige tijdelijke redacteuren (waaronder Th. 

van der Waerden). De abonnees verkozen ten slotte een zevental vaste redacteuren: J.W. 

Albarda, G.J. van den Broek, C.H. Douwes Dekker, J. Gratama, V.J.P. de Blocq van Kuffeler, 

H.P.G. den Tex en Jan van der Waerden. De waarnemend Delftse redacteur van Minerva 

84	 Minerva 23 (1898-1899), nr. 21, donderdag 13 oktober 1898.

85	 J.A.N. Knuttel (1878-1965) studeerde Nederlandse Letterkunde te Leiden van 1896 tot 1901. Zijn vader was per-

soneelschef van de gist- en spiritusfabriek van J.C. van Marken. Zodoende kwam hij al jong in aanraking met het 

socialisme. Gedurende zijn studietijd verdiepte hij zich in het marxisme. Na zijn studietijd – na de spoorwegsta-

king van 1903 – sloot hij zich aan bij de sdap. Hij was een van de redacteuren van het Woorden der Nederlandsche 

Taal en promoveerde in 1906 cum laude op het proefschrift Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkher-

vorming. Jaak Slangen, ‘Knuttel, Joannis Adrianus Nelinus (1878-1965)’, in: Biografisch Woordenboek van Neder-

land 4 (Den Haag 1994). 

86	 Minerva 23 (1898-1899) nr. 22, donderdag 20 oktober 1898.

87	 Ibidem. 

88	 Ibidem, nr. 24, donderdag 3 november 1898.
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benadrukte dat het nieuwe blad ‘zonder bepaalde richting voor elke richting zijne kolom-

men openzet, zoodat een ieder vrij zal kunnen spreken en zijne gevoelens daarin uiten’. 

Daarnaast zouden Delftse aangelegenheden hier alle ruimte en aandacht kunnen krij-

gen, die ze behoefden. En ten slotte, zo verklaarde de redacteur, was ‘ ’t blad tevens eene 

uiting van een reeds lang bestaande innerlijke kracht en gevoel van zelfstandigheid’.89 Het 

was duidelijk: Delft wilde, net als Amsterdam en in zekere zin ook Utrecht, op eigen be-

nen staan. 

13.6	 Een doorbraak voor Minerva?

Niet alleen in Delft, maar ook in Utrecht groeide de aandacht voor het sociale vraagstuk. 

Voor vooruitstrevende Utrechtse studenten vormde Minerva in deze jaren een tegenhan-

ger voor de nog behoudender Vox. In Minerva verschenen artikelen van Utrechtse stu-

89	 Ibidem, nr. 22, donderdag 20 oktober 1898. 

Afb. 21 De senaat van het Delftsch Studenten Corps in 1899-1900. In het midden de preses van de se-

naat, Jan van der Waerden. Delftsche studenten-almanak, 1900.
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denten waarin betrokkenheid bij het sociale vraagstuk en democratische hervormingen 

– zowel in het corps als in de studentenpers zelf – werden bepleit. Zij stelden de strekking-

loosheid van Minerva ter discussie. 

In maart 1898 sprak de aan het begin van de nieuwe jaargang aangestelde Utrechtse 

Minerva-redacteur, A.H.Chr. Anderson, zich uit over zijn nieuwe taak. Als redacteur zou 

hij natuurlijk ook weekverslagen moeten schrijven. En de weekverslagen werden welis-

waar nauwkeurig opgesteld, ‘met grote voorzichtigheid, om toch vooral niemand te kren-

ken’, maar ze toonden niet echt wat er werkelijk voorviel in de studentenmaatschappij. 

Anderson sprak openlijk zijn verbazing uit over het besliste parool van de hoofdredactie 

om ‘een blad zonder strekking’ te zijn: ‘zij blijve het? Komaan, men worde eens wat on-

voorzichtiger. De doodsslaap heeft nu lang genoeg geduurd’.90 En van het zogenaamde 

gebrek aan enthousiasme onder studenten (kennelijk had de redactie zich daarover uit-

gesproken) was volgens hem helemaal geen sprake: 

De malaise, die in ons corps heerscht is de verslapping van het oude, afgeleefde, wijkend 

voor het jonge en frissche, dat zich baan breekt. […] Een jong volk van stedenbestormers 

maakt zich op tot den strijd. Hoort, zij kloppen al op de poorten, zij rukken aan de roes-

tige slagboomen, zij doen de grondvesten daveren door het bonzen hunner stormram-

men. Het licht, dat nu nog door de reten sluipt, zal straks binnenstorten in zilveren val.91 

Hij was vast voornemens zich aan te sluiten bij het beleid van de Utrechtse redactie om 

‘het kritisch terrein niet schuwende, meer hun eigen oordeel [te] geven over hetgeen ge-

schied is, dan minutieus alle nietige en telkens terugkeerende feiten [te] behandelen’.92 

Het is niet zeker of Anderson ook behoorde tot de groep Utrechtse studenten die onder 

de schuilnaam ‘Doki Mastes’ in Minerva artikelen publiceerde waarin zij ‘verkeerdheden’ 

in het Utrechtse studentencorps aan de orde stelden. Maar het was duidelijk dat er ook 

in de Utrechtse studentengemeenschap geluiden te horen waren van hervorming en ver-

andering.93

In het najaar van 1898 verscheen in Minerva een artikel van de Utrechtse student H.A. 

Gerretsen. In ‘Een Plicht’ richtte Gerretsen zich tot zijn medestudenten.94 Er was volgens 

hem nog steeds betrekkelijk weinig aandacht voor het sociale vraagstuk onder Utrecht-

se studenten. Weliswaar groeide ook hier de overtuiging dat het conservatisme verbete-

ringen in de weg stond. Maar dat vertaalde zich vooralsnog in heftige aanvallen tegen 

de ‘heilige mos en de familieregering in ons Corps’ en niet in belangstelling voor sociale 

vraagstukken.95 Gerretsen meende echter ‘dat het de plicht [was] van ieder, die later waar-

90	 Minerva 23 (1898-1899) nr. 6, donderdag 17 maart 1898. 

91	  Ibidem. 

92	 Ibidem. 

93	 Ibidem, nr. 1, vrijdag 11 februari 1898, nr. 5, donderdag 10 maart 1898, nr. 10, donderdag 28 april 1898 et cetera. 

94	 Hubertus Adrianus Gerretsen (1876-1967) was de zoon van A.L. Gerretsen, directeur van Kweekschool ‘De 

Klokkenberg’ te Nijmegen. Hij behaalde in 1903 zijn artsexamen aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Hij werd ver-

volgens (zenuw)arts van de stichting Oud-Rosenburg te Loosduinen, Medisch Contact 22 (1967) nr. 50, 1204. 

95	 Minerva 23 (1898-1899) nr. 27, donderdag 24 november 1898.
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lijk mensch wil worden’ zich te verdiepen in het sociale vraagstuk. Als burger was een ei-

gen opinie immers onontbeerlijk. Natuurlijk werd er weleens gediscussieerd, maar ‘het is 

toch heel wat interessanter dat Jan weer zoo stomdronken is geweest op die laatste kroeg-

jool en dat Piet o zoo’n aardig dienstmeisje gezien heeft’. Maar andere onderwerpen kwa-

men vaak niet aan de orde:

Maar wanneer er ’t op aan komt ons een eigen opinie te vormen over ’t al of niet billijke 

van ’t tegenwoordig loonstelsel, wanneer we voor onszelf moeten uitmaken of de kapita-

listische productiewijze van onze samenleving dient te worden omvergeworpen, ja dan 

neen, dan meenen we onzen tijd wel beter te kunnen besteden.96 

Gerretsen hoopte dat er studenten zouden zijn die, net als hij, wel gezamenlijk over deze 

dingen zouden willen spreken. Misschien zou dat kunnen leiden tot de oprichting van 

één of meerdere clubs ‘ter bespreking van sociale vraagstukken’.97 

Behalve een oproep tot meer betrokkenheid bij het sociale vraagstuk, bepleitte Gerret-

sen in Minerva ook hervormingen voor het studentenblad zelf. Samen met de Utrechtse 

student A.J.S. van Lier stuurde hij een brief aan de hoofdredactie waarin zij de vraag aan 

de orde stelden of Minerva een algemeen Nederlands studentenweekblad wilde zijn.98 Als 

dat inderdaad het geval was, dan was het misschien toch wat vreemd dat de hoofdredac-

tie een stuk kon weigeren dat door de plaatselijke redactie was goedgekeurd: 

Men zal natuurlijk niet kunnen bepalen dat alles opgenomen moet worden, dat spreekt 

vanzelf; maar dat nu werkelijk een redaktie van vier of vijf personen gekozen door de 

abonnees niet over de plaatsing van een eigen artikel zou kunnen beslissen, is toch wel 

wat al te kras.99

De studenten stelden voor om artikel 7 – dat bepaalde dat de plaatselijke redacties on-

der toezicht van de hoofdredactie stonden – in het algemeen reglement van Minerva te 

schrappen. Want waartoe diende dat artikel? De Leidse redacteuren hadden immers niets 

voor op de plaatselijke redacteuren: ‘we zijn overtuigd dat umh niet zo verwaand zult zijn 

om, in de meening van dat ’t feit dat gij in Leiden studeert, u intellectueel zoover boven 

uw mederedacteuren elders zou plaatsen’. En verder was deze bepaling absoluut achter-

haald: ‘onze nakomelingen moesten eens denken, snuffelende in de archieven, dat zulke 

middeleeuwsche begrippen werkelijk bij ons gehuldigd werden!’100

96	  Ibidem. 

97	  Ibidem. 

98	  A.J.S. (Alfred) van Lier (1874-1971) was de zoon van een welgestelde joodse familie. Van Lier studeerde rech-

ten te Utrecht. Hij promoveerde in 1902 op stellingen. Hij vestigde zich als advocaat in Utrecht en volgde in 1918 

zijn vader op als directeur van de Utrechtsche Hypotheekbank. Van Lier trouwde in 1902 met C.G. Guldenstee-

den Egeling. Zij studeerde biologie in Utrecht en was een van de oprichters van o.n.s. (Ontspanning na Studie), 

een voorloper van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. P. van Hees, ‘A.J.S. van Lier (1874-1971)’, in: 

Utrechtse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Utrechters, deel 5 (Utrecht 1998) 91-95.

99	  Minerva 23 (1898-1899) nr. 28, donderdag 1 december 1898.

100	 Ibidem. 
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De hoofdredactie, bij monde van de preses, Borst, beantwoordde in Minerva de open 

brief. In het hoofdartikel wilde hij zijn visie geven over het doel en de inrichting van Mi-

nerva, zijn kritiek op de wijze waarop dit was nagestreefd en ten slotte wilde hij ook enkele 

verbeteringen voorstellen. Deze verbeteringen betroffen niet het schrappen van artikel 7, 

zoals al snel duidelijk werd. De hoofdredactie stond terecht aan het hoofd van Minerva. Zij 

kon immers bepalen of een stuk qua lengte goed zou passen in het betreffende nummer 

en of het de belangstelling van de lezer zou hebben. Hoewel ze ‘vanuit haar strekkingloos-

heid stukken weer niet op “richting of tendenz” ’ mocht beoordelen.101 Maar louter vak-

kwesties, onzin, anonieme persoonlijkheden, getekende lasterpraatjes et cetera behoorde 

zij te weigeren. Volgens Borst lag hier niets vernederends in voor de plaatselijke redacties:

Er is immers nog eene algemeene Redacteurenvergadering waaraan de Hoofd-redactie 

gebonden is, en moge zij het al in hare macht hebben deze te overtreffen, straffeloos kan 

zij dit niet. Er bestaat dus geen preventief toezicht op de Hoofdredactie, maar wel een 

repressief en een richtige behartiging der belangen van alle abonnees is voldoende ge-

waarborgd.102 

Dat de hoofdredactie te Leiden werd gevestigd en daar gebleven was, deed verder niet ter 

zake. Dat was nu eenmaal zo omdat het blad daar was opgericht. In Leiden waren nu ove-

rigens ook de meeste abonnees en uit Leiden kwam de meeste kopij. Een verplaatsing van 

de hoofdredactie was daarom naar zijn mening schadelijk voor het blad.103 

Zo gemakkelijk had de hoofdredactie het trouwens niet. De ‘tendenzieuse’ concur-

renten hadden het heel wat makkelijker met hun eensgezinde ‘vurige medewerkers’. Een 

‘strekkingloos weekblad’ zoals Minerva kreeg heel wat minder medewerking. Wat dat be-

treft kwam het bijna nooit voor dat een (plaatselijk) stuk werd geweigerd; de hoofdredac-

tie was allang blij met voldoende kopij. En de enkele keer dat de hoofdredactie een stuk 

weigerde, was het volkomen onterecht dat haar dat werd verweten:

Sommige plaatselijke redacties beroepen zich telkens op Minerva’s strekkingloosheid om 

hunne (schaarse) hoofdartikelen opgenomen te zien, maar vergeten diezelfde strekking-

loosheid telkens als zij een verslag te maken hebben.104 

Maar eigenlijk wilde de hoofdredacteur niet spreken van schuld. Het geklaag over Miner-

va – waar tot voor kort eigenlijk helemaal geen sprake van was – kwam voort uit de ver-

anderingen in de studentenmaatschappij: ‘verschil van inzicht in zeer belangrijke zaken 

is plotseling ontstaan en snel grooter wordende’. Deze verschillen in inzicht beheersten 

de verhoudingen en ‘heeft het moeilijk gemaakt wat gemakkelijk, onvoldoende wat vol-

doende was’.105 

101	  Ibidem, nr. 29, donderdag 8 december 1898.

102	 Ibidem. 

103	 Ibidem. 

104	 Ibidem. 

105	 Ibidem. 
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Niettemin waren er enige verbeteringen voor Minerva gewenst. Het was belangrijk dat 

duidelijk vast kwam te liggen wat de taken waren van respectievelijk de hoofdredactie en 

de plaatselijke redacties als het aankwam op censuur. Verder leek het Borst verstandig 

vaste medewerkers aan te stellen en prijsvragen uit te schrijven. Dat zou studenten kun-

nen uitdagen tot schrijven. Ten slotte leek het de hoofdredacteur verstandig als Minerva 

misschien iets van haar strekkingloosheid los zou laten: 

In de derde en voornaamste plaats begrijpe de Hoofdredactie een weinig anders dan tot 

dusver de strekkingloosheid van haar blad. Tot nu toe is die negatief geweest. Berichten 

en verslagen waren onpartijdig. Dat blijve zo. Maar over zaken die iedereen nu bepaald 

erg warm maken, werd gezwegen. Dit verandere.106 

De hoofdredactie zou de lezers uit moeten dagen hoofdartikelen te schrijven. Evenals 

de plaatselijke redacties. Dan zou Minerva weliswaar strekkingloos blijven, maar ‘op wat 

meer positieve wijze’.107 Als Minerva al die veranderingen zou doorvoeren, zou ze meer 

dan de andere studentenbladen een goed beeld kunnen geven van het studentenleven:

En beter dan tendenzieuse bladen – die gemakkelijker taak hebben en dan ook beter 

zijn – dan met het vrijwel uitsluitend verdedigen van eene zaak en het luide bevitten 

der zwakjes nagebauwde meeningen van anderen vermogen, zou dan Minerva door ie-

der zijne meening zelf te laten zeggen en alles broederlijk naast elkander te drukken een 

beeld kunnen geven van het Studenten-leven dezer dagen.108 

Behalve dit algemene stuk, kregen Gerretsen en Van Lier ook nog een persoonlijk ant-

woord van de hoofdredactie op hun open brief. De Leidse hoofdredactie bleef de kapi-

tein op het schip. Wat betreft de plaatselijke censuur merkte de hoofdredactie op dat een 

plaatselijke redactie ‘enkel [kon] beoordelen of een artikel volkomen ongeschikt is, nooit 

of het geschikt is’; tenslotte zag de plaatselijke redactie niet al de ingekomen kopij. Uit-

eindelijk was de hoofdredactie verantwoordelijk voor wat in het blad werd gepubliceerd. 

En niet alles was geschikt voor een studentenweekblad, benadrukte de hoofdredactie: 

‘gij blijkt te vergeten hoe Minerva niet alleen een Algemeen Nederlandsch, maar ook een 

Studenten Weekblad is en dat ook hierdoor het gebied waarop zij zich beweegt wordt be-

perkt’.109 Deze laatste opmerking bewees dat de hoofdredactie dus niet alle onderwerpen 

geschikt achtte voor een algemeen studentenweekblad.

De vaste medewerkers en de prijsvragen, die Borst aanreikte als extra stimulans voor 

Minerva, kwamen er inderdaad. In Minerva van donderdag 19 januari 1899 werden drie 

vaste medewerkers vermeld: de leidse student R. van der Mey, de Groningse studente 

W.C. Rengers Hora Siccama en de latere Leidse hoogleraar theologie H.T. de Graaf, bei-

106	 Ibidem. 

107	 Ibidem. 

108	 Ibidem. 

109	 Ibidem. 
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den afkomstig uit Groningen.110 Was deze keuze veelbetekenend? Zocht de Leidse hoofd-

redactie vooral steun bij de enige plaatselijke redactie waar niet alleen geen eigen lokaal 

studentenblad was opgericht, maar waar ook geen wanklanken te horen waren aangaan-

110	  R. van der Mey (1876-…) studeerde rechten te Leiden. Hij was de zoon van H.W. van der Mey, rector van het 

gymnasium te Leiden en de kleinzoon van R.P.A. Dozy (1820-1883), (buiten)gewoon hoogleraar Middeleeuwse en 

Nieuwe Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden; W.C. (Wobbina) Rengers Hora Siccama (1877-1959) was 

een telg uit een Drents patriciërsgeslacht. Haar vader, C.W. Rengers Hora Siccama, was notaris te Vries (Drenthe). 

Ze publiceerde in 1915 – samen met Herman Poort (een centraal figuur in de Groningse schildersvereniging De 

Ploeg) – De bloeiende bongerd. Een inleiding tot de literaire kunst ten dienste van gymnasia, hoogere burgerscho-

len, middelbare meisjesscholen, kweekscholen en normaallessen. Rengers Hora Siccama was tijdens haar stu-

dietijd actief lid van Magna Pete, de Groninger Vrouwelijke Studenten Club. Ze werd lerares Nederlands aan de 

Meisjes Burgerschool te Groningen; H.T. de Graaf (1875-1930) stond in dit nummer nog vermeld als H.J. de Graaf, 

maar in het volgende nummer werden de juiste initialen vermeld. De Graaf studeerde van 1894 tot 1902 theologie 

in Groningen. Tijdens zijn studie verbleef hij ook een semester in Berlijn. Hij promoveerde in 1902 in de theolo-

gie bij G. Wildeboer. In 1914 promoveerde hij in de filosofie bij G. Heymans. De Graaf had een veelzijdig leven. Hij 

was predikant te Marum, Veenhuizen, Sneek en Zutphen. Vervolgens werd hij docent aan de Sociale Academie in 

Amsterdam, bijzonder hoogleraar in Utrecht en ten slotte in 1924 hoogleraar theologie in Leiden. De Graaf was 

vrijzinnig protestant en een religieus-socialist. H. Faber, ‘Graaf, Hendrik Tjakko de’, Biografisch lexicon voor de 

geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 5, 214. 

Afb. 22 Portret van W.C. (Wob-

bina) Rengers Hora Siccama, 

1900. In 1899 werd zij aange-

steld als vaste medewerker van 

Minerva. Tresoar. Fries histo-

risch en letterkundig centrum.
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de het sociale vraagstuk of de al dan niet gewenste hervormingen in het corps en Minerva 

(wat overigens niet betekende dat ze er niet waren)? Dat gold in ieder geval wel voor de 

Leidse medewerker Van der Mey, die een uitgesproken tegenstander van de studenten-

socialisten was. Al vreesde hij er naar eigen zeggen ook niet veel van, aangezien de geest 

‘waarvan de Delftsche student-proletariers – zoo noemen de heeren zich teegenwoordig 

met prijzenswaardige bescheidenheid – en J.A.N. Knuttel de bezielende apostelen zijn’ 

volgens hem volstrekt niet behoorde tot de essentialia van het student-zijn. Zolang dat 

het geval was, behoefde ‘het alarmsignaal nog niet geblazen te worden’.111 Het was duide-

lijk dat er wel enigszins tegemoet werd gekomen aan de wensen van de hervormingsge-

zinde studenten. Maar was het voldoende?

13.7	 Noblesse oblige

De hevige debatten in de gevestigde landelijke studentenbladen Minerva en de Vox over 

het politieke en sociale vraagstuk en het socialisme hadden grote gevolgen voor de lan-

delijke studentenpers. De studenten-socialisten richtten nieuwe, plaatstelijke studenten-

bladen op waarin zij de beginselloosheid van de gevestigde landelijke bladen, maar ook 

de (plaatselijke) studentencultuur van neutraliteit en gematigdheid hekelden. Maar ook 

in de gevestigde bladen zelf bleven studenten de ‘strekkingloosheid’ ter disucssie stellen. 

Studenten werden opgeroepen mee te debatteren over en mee te werken aan een oplos-

sing voor het sociale vraagstuk. Juist de studenten moesten hun gaven, hun kennis, hun 

beschaving en hun invloed aanwenden tot verheffing van de maatschappij. Deze oproep 

aan de student om in de eerste plaats mens te zijn – zo heb ik in dit hoofdstuk laten zien – 

klonk misschien het sterkst onder de studenten-socialisten in Delft en Amsterdam, maar 

speelde evengoed in de andere academiesteden. Ook studenten van niet-socialistische 

signatuur, bijvoorbeeld progressieve liberalen maar ook anderen, pleitten voor ophef-

fing van de beginselloosheid en een actieve betrokkenheid van de student bij het socia-

le vraagstuk.112 (Doorgeschoten) studentikoziteit moest plaats maken voor ‘Ernst des le-

111	  Minerva 23 (1898-1899) nr. 27, donderdag 24 november 1898.

112	  Dit gold ook voor de studenten die eind negentiende eeuw gingen studeren aan een protestantse of (nog 

later) aan een katholieke universiteit. In deze studie blijft de geschiedenis van de studentenbladen van deze bij-

zondere universiteiten buiten beeld. De studenten van de Vrije Universiteit (1880) richtten in deze periode overi-

gens ook een eigen studentenblad op – Vox Corporis (1891) – maar van dit nieuwe blad verscheen slechts één afle-

vering. In het eerste nummer publiceerde redacteur en rector van de senaat van het studentencorps van de Vrije 

Universiteit, Tiemen de Vries, een kritisch artikel over het openingscollege van D.P.D. Fabius (1851-1931), hoogle-

raar Staatsrecht en Wijsbegeerte van het recht, die zich negatief had uitgesproken over die studenten die zo snel 

mogelijk het ‘effectus civilis’ voor de Vrije Universiteit wensten. Tot die studenten behoorde Tiemen zelf, die, on-

der het pseudoniem ‘een rechtsgeleerde’, in de brochure De Plaatsen der verzoeking, of: Ons hart geneigd tot alle 

kwaad. Nog eens: kan men niet aan twee universiteiten tegelijk studeeren? had geprotesteerd tegen de noodzaak 

van het afleggen van examens/verdedigen van stellingen aan staatsuniversiteiten om het aan de Vrije Universi-

teit gevolgde onderwijs wettelijke geldigheid te verlenen. Hoewel – ironisch genoeg – Kuyper een positieve re-

censie schreef over de brochure van Tiemen, werd diens kritische artikel in het studentenblad hem niet in dank 

afgenomen. Kuyper eiste van de corpssenaat in het belang van de universiteit een onmiddellijk staken van het 
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vens’. De student moest zich bewust zijn van de plicht die zijn stand met zich meebracht. 

In dit streven klonk een passie en hartstocht door die de studenten – hoewel ideologisch 

misschien ver van elkaar verwijderd – onderling verbond, namelijk in hun streven naar 

‘een hoger verband’.113 Dat streven was kenmerkend voor deze periode. Er was – zoals de 

historicus Ernst Kossmann het duidt – ‘geloof in de kracht van de synthese’.114 Tegelijker-

tijd verkleinde dit streven van een deel van de studenten de centrale functie van het lan-

delijke studentenblad, juist omdat Vox en Minerva geen ruimte boden aan dit streven. 

Het debat over de identiteit van de ‘ware’ student leidde tot de oprichting van nieuwe, lo-

kale bladen. Vox verloor deze strijd en kreeg een Utrechts karakter. Na Amsterdam wilde 

ook Delft een eigen studentenorgaan. Daardoor kreeg Minerva steeds meer een Leids en 

steeds minder een landelijk karakter. Al beweerde ze het tegendeel. 

blad. Die eis werd uiteraard ingewilligd. Tjitze Kuipers, ‘Abraham Kuyper, ‘An annotated bibliography, 1857-2010’, 

in: Wim Janse eds., Brill’s series in church history 55 (2011) 208, 223. In Alma Mater verscheen na de eerste afleve-

ring een bespreking van het nieuwe blad dat niet in de boekhandel verkrijgbaar was: ‘we kunnen niet begrijpen 

waarom de redactie het blad niet voor iedereen verkrijgbaar heeft gesteld; een blad, dat een eenigszins anderen 

geest zal hebben, dan de reeds bestaande, moest juist zoo ruim mogelijk verspreid worden. Dat zou uitstekend 

zijn voor meer elkaar-waardeeren; want waardeering wordt zoo weinig gevonden en is niet alleen mooi, maar 

noodig’. Van dat elkaar beter leren kennen en waarderen kwam door de abrupte opheffing echter niets terecht. 

113	  E.H. Kossmann, De lage landen, 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en Belgie. Deel I 1780-1914 (Den Haag 

1986) 362, 368, 371.

114	  Kossmann, De lage landen, I, 390.
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14  ‘Het meisjesblad als enige uiting van 
het intiemere meisjesklubleven’

  Vrouwelijke studenten richten eigen bladen op

Op 20 april 1871 liet Aletta Jacobs zich inschrijven bij de universiteit in Groningen. Daar-

mee was zij de eerste vrouwelijke student die toegang kreeg tot een Nederlandse univer-

siteit.1 Na Jacobs volgden meer vrouwen, maar pas in de jaren negentig van de negentien-

de eeuw was er sprake van een structurele toename van vrouwelijke studenten (van 57 in 

1895 tot 101 in 1899). De sterke toename van meisjesstudenten leidde tot discussies over 

het vraagstuk van de ‘vrouwenstudie’.2 In Minerva werd hierover volop gediscussieerd. 

De komst van vrouwelijke studenten bracht de mannelijke studenten in verlegenheid. 

Voor studenten bestonden er grofweg (cliché geformuleerd) twee typen vrouwen: ‘heili-

gen’ en ‘hoeren’.3 Een meisje-student was volstrekt nieuw. Het verzoek van een Groningse 

studente om lid te mogen worden van het studentencorps leidde tot verdeeldheid.4 Voor 

sommigen was het volstrekt logisch dat de vrouwelijke studenten dezelfde rechten zou-

den krijgen als hun mannelijke medestudenten, maar voor een groot deel van de studen-

ten was een gelijkwaardige behandeling van vrouwelijke studenten een brug te ver. De 

komst van studentes confronteerde de mannelijke studenten met hun ‘dubbele moraal’. 

Al gauw volgden in de studentenbladen discussies over dit thema (dat ook door de aan 

het einde van de negentiende eeuw sterk georganiseerde vrouwenbeweging in het maat-

schappelijk debat aan de orde werd gesteld). 

Aan deze verschillende debatten in Minerva en Vox Studiosorum/Studenten Weekblad 

namen de vrouwelijke studenten zelf niet deel. Er werd slechts over, niet door de vrouwe-

lijke studenten geschreven. De publicatie in 1907 van de roman Een Meisje-Studentje van 

Annie Salomons – waarin vanuit het perspectief van een vrouwelijke student de studen-

tenmaatschappij werd beschreven – bracht opnieuw een discussie op gang over vrou-

wenstudie. Ditmaal namen ook de vrouwelijke studenten zelf deel aan het debat. Lang-

zaamaan verschenen er vaker verslagen van de vrouwelijke studentenverenigingen in de 

1	  Zie hoofdstuk 7, noot 50.

2	  Annick Schreuder, Nicole Teeuwen, Inge de Wilde eds., Een verbond van gestudeerde vrouwen. 75 jaar Neder-

landse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding 1918-1993 (Hilversum 1993) 23.

3	  Zie voor een genuanceerder beeld: ‘De vrouwbeelden der studenten’, in: Caljé, Student, universiteit en sa-

menleving, 531-538.

4	  De (anonieme) studente richtte haar verzoek aan het corpslid Albert van Raalte, die het vervolgens voorlegde 

aan de senaat van het corps. Voor de verwikkelingen rondom de eventuele toelating van vrouwelijke studenten 

tot het corps in Groningen, zie: De Wilde, Nieuwe deelgenoten in de wetenschap, 229-237; Klaas van Berkel, Uni-

versiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel II. De klassieke universiteit 1876-1945 

(in druk). 
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gevestigde bladen. Maar het was niet voldoende. De studentes waren ervan overtuigd dat 

hun belangen beter behartigd zouden kunnen worden in een eigen blad dat alle ruimte 

bood aan wat er speelde in deze kleine maatschappij binnen de studentenmaatschappij. 

Een eigen blad zou daarnaast bij de mannelijke studenten hopelijk meer ‘begrip’ voor de 

vrouwelijke studenten teweegbrengen.5 Al in 1904 was in Groningen tijdens een vergade-

ring van alle vrouwelijke studentenverenigingen het plan geopperd een eigen studenten-

orgaan uit te geven. Pas zes jaar later in 1910 volgde daadwerkelijk de oprichting van een 

eigen studentenblad: het Utrechtsch Maandblad voor Vrouwelijke Studenten. De opricht-

sters streefden naar een interacademiaal studentenorgaan voor alle meisjes-studenten, 

maar die plannen werden doorkruist doordat nog geen jaar later Minerva toenadering 

zocht tot de vrouwelijke studentenverenigingen met de vraag of zij wilden toetreden tot 

de redactie van het landelijke studentenweekblad. 

14.1	 Het ‘dubbele-moraal’ debat

In Minerva werd aanvankelijk voornamelijk vanuit het perspectief van de mannelijke stu-

denten over de vrouwelijke studenten geschreven. Na het verzoek in het najaar van 1898 

van een Groningse studente om lid te mogen worden van het studentencorps ontspon 

zich in Minerva een debat tussen voor- en tegenstanders van toelating. De Groningse 

student Albert van Raalte bepleitte in Minerva toelating van vrouwelijke studenten. De 

aaneensluiting zou volgens hem alleen voordelen brengen. Natuurlijk zou met de komst 

van een dame op de kroeg ook de groentijd moeten veranderen, maar ‘dat gaat toch lang-

zamerhand dien kant wel uit’, schreef hij in Minerva.6 De vooruitstrevende houding van 

Van Raalte ten spijt (en dat van een deel van zijn medestudenten) stemde een meerder-

heid tijdens de eerstvolgende corpsvergadering tegen opname van de vrouwelijke stu-

dent. De hoofdredactie van Minerva – bij monde van Borst – reageerde instemmend op 

de afwijzing van de vrouwelijke student als lid van het corps. De kroeg was de kracht van 

het corps. De opname van vrouwen zou de band tussen de studenten losser maken, be-

nadrukte Borst in zijn commentaar op de gebeurtenissen: ‘dan zal niet langer het Gro-

ningsch Studenten Corps bestaan, maar enkel eene vereeniging, die daarmee slechts den 

naam gemeen heeft’.7 De afwijzing leidde ertoe dat in de daaropvolgende jaren de stu-

dentes eigen vrouwelijke studentenverenigingen oprichtten.8 

5	 Annemarieke Noordhoff, Meisjesstudenten Verenigen zich. De opkomst en groei van de Utrechtse Vrouwelijke 

Studenten Vereniging van 1899 tot 1934 (Utrecht 1997; Doctoraalscriptie Geschiedenis) 58.

6	 Minerva 23 (1898-1899) nr. 23, donderdag 27 oktober 1898.

7	 Ibidem, nr. 24, donderdag 3 november 1898.

8	 In Groningen werd in 1898 de Groningsche Vrouwelijke Studenten Club (gvsc) opgericht, in 1899 in Utrecht de 

Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (uvsv), in 1900 de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten te Lei-

den (vvsl), in 1902 de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (avsv) en in 1904 de Delftsche Vrouwe-

lijke Studenten Vereeniging (dvsv). Sommige verenigingen verschenen eerst onder een andere naam. De Wilde, 

Nieuwe deelgenoten in de wetenschap, 236. 
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Hoewel het verzoek van een vrouwelijke student om toelating tot het studentencorps 

feitelijk een Groningse kwestie was, illustreerde het debat welke dilemma’s de komst 

van meisjesstudenten opwierpen. De vrouwelijke studenten maakten de studenten be-

wust van zichzelf en van hun houding ten aanzien van meisjes en vrouwen. Ze confron-

teerden de studenten bovendien met hun ‘dubbele moraal’. Het debat over de ‘dubbele 

moraal’ was aan het einde van de negentiende eeuw een actueel thema. De georga-

niseerde vrouwenbeweging streefde door middel van lezingen, campagnes en voor-

lichting naar gelijkberechtiging van de vrouw op het gebied van kiesrecht, onderwijs, 

arbeid et cetera. Waarom zou een ongehuwde moeder en haar buitenechtelijke kinde-

ren de ‘straf’ moeten dragen voor een daad die zij niet alleen had verricht, terwijl de 

man en vader vrijuit ging? Was de vrouw, het meisje niet veeleer slachtoffer? En moest 

de gemeenschap kinderen onderhouden van wie men heel goed wist wie de vader  

Afb. 23 De Groningse Minerva-

redactie in 1893. V.l.n.r.:  

A. van Raalte, R.A. van Ben-

them Sijpkens en (waarschijn-

lijk) J. Scholtens. Universiteits-

museum Groningen.
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was?9 Niet alleen de vrouwenbeweging, maar ook hoogleraren namen stelling in het 

vraagstuk over de gelijkberechtiging van de vrouw. De Leidse hoogleraar W.L.P.A. Mo-

lengraaff was bijvoorbeeld een groot voorstander van grotere rechten voor het natuur-

lijke (buitenechtelijke) kind en de (on)gehuwde moeder.10 

Ook in Minerva werd volop gedebatteerd over de ‘dubbele moraal’. Vaste medewer-

ker Van der Mey (die door de hoofdredactie was benoemd als tegenhanger van de her-

vormingsgezinde beweging in Minerva) zette zich in februari 1902 in het artikel ‘De zo-

genaamde “dubbele moraal” voor man en vrouw’ af tegen de voorzitster van de in 1897 

opgerichte vereniging ‘Onderlinge Vrouwenbescherming’, A.W.L. Versluys Poelman, die 

volgens hem met ‘radde tong’ dag in dag uit op zedelijkheidscongressen en in vrou-

wenbladen ‘kwasi-billijke sexuele gelijkheidstheorien’ verspreidde.11 Versluys-Poelman 

kwam in het verweer tegen het schrijven van Van der Mey. Ze publiceerde in Minerva 

het artikel ‘Onderlinge Vrouwenbescherming’, want juist voor studenten, ‘jong en nog 

voor veel kwaad te behoeden’, was een dergelijk stuk zinvol. Ze riep de studenten op om 

zich rekenschap te geven van eigen handelen en niet alles te sussen met de zogenaamde 

natuur. Een manier van denken die ook niet meer paste in de huidige tijd.12 Ook Aletta 

 Jacobs reageerde met een artikel (‘Over het geslachtsleven’) op dit teleurstellende niveau 

in Minerva. Ze had niet verwacht dat er nog ‘zulke cynische, verwaarloosde karakters als 

Van der Mey zouden voorkomen’ aan de universiteit en zeker niet dat in een studenten-

blad plaats was voor een dergelijke ‘onmannelijke, onridderlijke, onzedelijke beschou-

wing’.13 Van der Mey wees het stuk van de hand omdat het volgens hem was doordesemd 

van een ‘vrijvrouwelijke ongemanierdheid’.14 Jacobs behoorde volgens hem tot die groep  

vrouwen: 

die hun eigen sexe zoo zeer verloochenen, dat zij economische onafhankelijkheid als het 

hoogste levensideaal der vrouw proclameeren en voor vrouwen, welke zich als trouwe 

9	  Zie hierover: Selma L. Sevenhuijsen, De orde van het vaderschap. Politieke debatten over ongehuwd moeder-

schap, afstamming en het huwelijk in Nederland, 1870-1900 (Alphen aan den Rijn 1987). Met name hoofdstuk 4 

‘De roerige jaren negentig’. In de jaren negentig werden verschillende bonden opgericht voor (gevallen, vrije, on-

gehuwde en gehuwde) vrouwen vanuit overigens ver uiteen liggende principes. De christelijke zedelijkheidspo-

litiek van bijvoorbeeld de Inwendige Zendingsbond verschilde hemelsbreed van het radicale gelijkheidsconcept 

van feministe Wilhelmina Drucker.

10	  W.L.P.A. Molengraaff (1858-1931) publiceerde verschillende artikelen hierover in De Gids en het Sociaal Week-

blad. Zijn streven en werk komt ook uitgebreid aan de orde in Sevenhuijsen, De orde van het vaderschap. 

11	  Minerva 27 (1902-1903) nr. 1, donderdag 13 februari 1902. De vereniging ‘Onderlinge Bescherming’ was opge-

richt om financiële en morele steun te bieden aan ongehuwde moeders en hun kinderen. A.W.L. Versluys-Poel-

man (1853-1914) – feministe – was medeoprichter van deze vereniging. Zij was van 1901 tot 1904 voorzitter. Voor 

haar was het evident dat dit verenigingswerk samen viel met een strijd tegen de dubbele moraal en voor hervor-

ming van de huwelijkswetgeving. Kortom voor gelijkgerechtigdheid voor de vrouw. Deze radicale visie stuitte 

overigens op weerstand binnen de samenleving. Reden waarom Versluys-Poelman uiteindelijk in 1904 teleurge-

steld haar voorzitterschap zou neerleggen. Myriam Everard, ‘Poelman, Annette Wiea Luka (1853-1914)’, in: Biogra-

fisch Woordenboek van Nederland 3 (Den Haag 1989). 

12	  Minerva 27 (1902-1903) nr. 4, donderdag 6 maart 1902.

13	  Ibidem, nr. 6, donderdag 20 maart 1902.

14	  Ibidem, nr. 8, donderdag 24 april 1902.
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hulp des mans en zorgzame moeder van haar (niet kunstmatig beperkte!) kinderen ge-

lukkig voelen, slechts smaad en schamperen spot over hebben.15 

In Minerva werd er heel negatief gereageerd op het schrijven van Van der Mey. Zijn stuk-

ken stuitten veel studenten tegen de borst: het was op te hoge toon geschreven, het was 

geschetter, hatelijk, te persoonlijk, klets- en wartaal, insinuerend, grof et cetera. Deze 

reacties pasten bij het streven naar hervormingen in de studentenmaatschappij. Een 

groeiende groep studenten probeerde een toename van zedelijk bewustzijn onder stu-

denten te bewerkstelligen. Voor hen waren de artikelen van Van der Mey ergerlijk en on-

verteerbaar. De Delftse student J.F.C. Wrede vroeg zich af of de Minerva-redactie de stuk-

ken van Van der Mey wel had moeten opnemen. Hij verwees daarbij naar een lezing van 

de Duitse hoogleraar Albert Heim, die op 13 februari 1900 in Zürich had gesproken over 

‘het geslachtsleven van wetenschappelijk standpunt beschouwd’.16 De lezing was uit het 

Duits vertaald door de Amsterdamse huisarts G. van Brakel als Het sexueele leven van den 

mensch. Wrede vroeg zich af of Van der Mey wel had gelezen wat over dit onderwerp in 

deze brochure was geschreven: ‘kan de heer R. van der Mey zich verdedigen tegen wat in 

genoemd boekje over dat onderwerp gezegd wordt? Zoo niet, dan meen ik dat de heer van 

der Mey een daad verricht heeft, waarvan de onverantwoordelijkheid zeer, zeer groot is’.17

De debatten illustreren hoe groot de kloof was die vrouwelijke en mannelijke stu-

denten moesten overbruggen. Het was voor vrouwelijke studenten waarschijnlijk onbe-

staanbaar dat ze zich in een dergelijke polemiek zouden mengen. Tegelijkertijd laten deze 

debatten zien dat het erkennen van de vrouwelijke studenten als gelijkwaardige mede-

studenten – zoals een aantal van de studenten heel nadrukkelijk wenste – samenviel met 

de drang naar hervormingen en vernieuwing in de studentenwereld (de groentijd was 

voor hen een achterhaald concept, evenals de ouderwetse en onzedelijke houding tegen-

over vrouwen). Maar ook dit streven werd afgekeurd en weerlegd door een ander deel van 

de studentengemeenschap, die vast wilde houden aan bestaande tradities en mores. Die 

groep bestond uit studenten voor wie vrouwen niet welkom waren op de kroeg en ook 

niet in de redactie van Minerva. 

14.2	 Een Meisje-Studentje

Het was dus niet verbazend dat het boek Een Meisje-Studentje van Annie Salomons (zelf 

studente te Leiden) bij de verschijning in 1907 veel opzien baarde.18 Voor het eerst werd 

15	  Ibidem. 

16	  A. (Albert) Heim (1849-1937) was een bekende geoloog. Hij trouwde in 1875 met Marie Vogtlim (1845-1916). Zij 

was de eerste vrouwelijke arts en medeoprichter van de eerste gynaecologische kliniek in Zwitserland. 

17	  Minerva 27 (1902-1903) nr. 5, vrijdag 14 maart 1902.

18	  Annie Salomons (1885-1980) studeerde enkele jaren te Leiden. Ze was daar lid van de vvsl. In 1907 liet ze zich 

– tegelijk met haar zus H.A. Salomons – inschrijven aan de universiteit te Utrecht. Annie sjeesde, haar zus pro-

moveerde. Bosch, Het geslacht van de wetenschap, 500.
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door een vrouwelijke student, vanuit het perspectief van de vrouwelijke studenten, de 

studentenmaatschappij beschreven. Niet in Minerva (nog steeds een mannenbolwerk), 

maar in een roman. Het boek, over een eerstejaars studente letteren in Leiden, beves-

tigde overigens hoe groot de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke studenten was. De 

hoofdpersoon, Go, streeft er naar haar ‘vrouwelijkheid’ en ‘zachtheid’ in het leven van 

haar mannelijke collega’s te brengen. Aanvankelijk lijkt dit te lukken. Zij en enkele andere 

studentes wordt gevraagd lid te worden van de letterkundige club ‘Laborando vincimus’. 

Wat de mannelijke studenten nog aan hun club vinden ontbreken, is ‘de vrouw’. Op de 

eerste vergadering van het gezelschap blijkt hoezeer daarin wordt voorzien met de nieu-

we leden: 

De juffrouw was in de achterkamer binnengekomen, had thee geschonken in de lange rij 

witte kopjes, die klaar stonden. In een oogenblik was Go op, vroeg, of ze even mocht hel-

pen met ronddienen; Else kwam achter haar aan met melk en suiker en de jongens lach-

ten onder elkander, voelend, hoe met deze meisjes het echt-vrouwelijk element in hun 

vergadering was gekomen, met deze kinderen, zoo van huis, waar ze ook niets dan ‘meis-

jes’ waren geweest; en ze vonden ’t allemaal grappig en prettig, behalve Otto Beerenstijn, 

die voor alles ’n werker was, donker naar de klok keek, die al bij negen wees, en bromde, 

dat hij wel had voorspeld, dat ’t kinderspel zou worden, zoodra je er zoo’n paar weelde-

artikelen inhaalde.19 

Er ontstaat een vriendschap tussen het groepje studenten en vrouwelijke studenten door 

de gezamenlijke vergaderingen, koffiedrinken, lunches, fietstochtjes, uitjes et cetera, (bij-

na) alles voldoet aan Go’s verwachtingen. Maar uiteindelijk blijkt het toch niet te zijn wat 

het lijkt. Op een avond – Go is met een collega-student naar een lezing van  Henriëtte 

Roland Holst geweest – ziet ze de student van wie ze houdt, gearmd lopen met een ‘bur-

gerlijk, onbeschaafd schepsel’. Dan komt ze opeens tot het besef hoe de verhoudingen 

werkelijk liggen: ‘nu doorvoelde ze plots de diepte van ellende van ongelijke moraal voor 

twee naar gelijkheid strevende geslachten en, duizelend van haar eigen misstanden-

peilende helderheid, hield ze het hoofd in de handen en kreunde om haar gewond, be-

leedigd vertrouwen’.20 Dit was wat werkelijk de vriendschappelijke verhoudingen tussen 

jongens en meisjes en het gelijkwaardig zijn aan elkaar in de studentenmaatschappij in 

de weg stond: de ‘dubbele moraal’. Aanvankelijk uit het lood geslagen, herneemt Go zich 

met de hulp van een ouderejaars. Ze sluit haar eerste jaar succesvol af. Het is de studie 

an sich die haar uiteindelijk gelukkig maakt. Ze wordt preses van de vrouwenvereniging. 

En in die hoedanigheid spreekt ze de eerstejaars toe dat ze weliswaar geluk, maar ook 

verdriet zullen ondervinden in hun studie, ‘ik hoop, dat je ook ’t laatste, als noodzakelijk, 

flink zult aanvaarden. Want voor den moedig-strijdende is de overwinning’.21 

19	  Annie Salomons, Een Meisje-Studentje (3e druk; Bussum 1920 [1907]) 42-43.

20	 Salomons, Een Meisje-Studentje, 211.

21	  Ibidem, 254.
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In Minerva verschenen verschillende reacties. Ditmaal ook van vrouwelijke studen-

ten. De Groningse Agath schreef een positieve recensie: ‘rustig lig ik na te denken over 

het boek, dat ik zoo even gelezen heb […] zelden heb ik zoo’n fijn, goed verteld boek gele-

zen als dit’.22 Ook de mannelijke studenten namen notie van het boek. Ze herkenden wel-

iswaar wat in het boek. Bijvoorbeeld de eenzaamheid van het op kamers zijn: ‘voor hen 

[…] ware het te wenschen, dat zij een meisje-studentje ontmoeten, dat zoo dacht als Go’. 

Maar gelukkig, zo besloot de Leidse student, waren dat uitzonderingen ‘en voor de mees-

ten onzer is het noch wenschelijk noch noodig dat een meisje de Sociëteit binnentreedt, 

anders dan op den Zaterdag in de Maskerade’.23 Een andere student bekende dat hij welis-

waar zeer geïnteresseerd was (aangezien het verhaal zich afspeelde in ‘zijn’ Leiden), maar 

dat hij uiteindelijk niet veel herkende in het boek: 

Al lezende heeft het mij verwonderd, hoe vreemd wij, – althans velen van ons, – zijn aan 

het leven van de jongens die wij om het meisjestudentje, en haar vriendin gegroepeerd 

zien. En zoo heb ik steeds in mij zelf gezegd: ‘Dus zulke zijn er ook!24

Weliswaar had de omgang tussen studenten en studentes – zoals beschreven in het boek – 

wel sympathieke trekken, maar het was toch te verschillend ‘van wat wij anderen vragen 

van het studentenleven, en ook wel eens te vrij naar onze meening’. Al besloot de recen-

sent met de opmerking dat het boek zeer lezenswaardig was en bij hem toch een klein 

beetje verlangen had opgewekt om ook dat leven van studenten eens nader te leren ken-

nen.25 

Het bleef niet bij recensies. De Leidse studente Annie Sillevis publiceerde een tegen-

roman.26 De Leidse hoogleraar P.J. Blok gebruikte het boek van Salomons om de onge-

schiktheid van vrouwen voor studie aan te tonen.27 Dit bracht Sillevis ertoe de  brochure 

Een Meisje-Student [!] over ‘Een Meisje-Studentje’ te publiceren waarin zij een ander, ge-

nuanceerder beeld van studentes wilde geven. Volgens haar ging het in Een Meisje- 

Studentje te veel over de verhouding tussen de studentes en studenten. De ‘meisjes’ die in 

het boek voorkwamen, waren vooral bakvissen, geen serieuze studentes. Zij onderstreep-

te daarom dat er ook andere studentes waren, ‘bij wie het om studie te doen is: het werk 

dat van ze gevorderd wordt 7 à 8 jaar lang is veel te zwaar en veel te ernstig om volgehou-

den te kunnen worden waar het maar voor de aardigheid of omdat het mode was, begon-

22	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 12, vrijdag 24 mei 1907.

23	 Ibidem, nr. 14, donderdag 6 juni 1907.

24	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 16, donderdag 20 juni 1907. 

25	 Ibidem.

26	 A. (Annechien) Sillevis (1880-…) studeerde wis- en natuurkunde. Zij werd later lerares wis- en natuurkunde 

te Den Haag. Ze trouwde in 1910 met predikant P.H. van Reedt Dortland. Ze bleef actief als feministe. Ze was lid 

van het comité van de tentoonstelling ‘De vrouw 1813-1913’, lid van het bestuur van de Leidse afdeling van de Ne-

derlandse Bond voor Vrouwenkiesrecht. Ze was secretaris van de Democratische Partij – opgericht door de reeds 

genoemde mannelijke feminist J.E. Heeres. Agnes van Steen, ‘ “De gehuwde vrouw moet maatschappelijk voe-

len”. De tentoonstelling “De vrouw 1813-1913” en het maatschappelijk werk van Leidse vrouwen’, in: Jaarboek der 

sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 25 (2013) 134-184, aldaar 158-167. 

27	 Bosch, Het geslacht van de wetenschap, 214-218.
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nen werd’.28 Feitelijk was dat ook wat Annie in haar boek Go laat beweren aan het einde 

van het boek: misschien was de studie wel niet de hoogste roeping voor een meisje, ‘maar 

wel kan ’t iets zijn, dat haar heelemaal in beslag neemt, en vult’. Voor Go was de studie 

meer geworden dan een ‘bijdingetje’.29 

Het was voor Sillevis het belangrijkste dat de meisjes zich zouden aansluiten bij de ver-

eniging: ‘dat we samen blijven in onze meisjesclub en deze zich nog niet verliest in een 

grooter organisatie van alle studenten’. Juist in eigen kring was nog zoveel te doen. En vol-

gens haar was dat juist het grote gebrek aan het boek van Annie Salomons: ‘dat ook daar-

in dit niet begrepen is’.30 Toch werd juist Go preses van de vrouwenvereniging en eindigt 

28	 Annie Sillevis, Een Meisje-Student over ‘Een Meisje-Studentje’ (Rotterdam 1907) 13. 

29	 Salomons, Een Meisje-Studentje, 250-251. 

30	 Sillevis, Een Meisje-Student, 23. 

Afb. 24 De brochure Een Meisje-

student over ‘Een Meisje-Student-

je’ van Annie Sillevis. Particuliere 

collectie.  
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het boek met een toespraak van Go voor de eerstejaars waarin ze onder meer het belang 

van de vereniging benadrukt: ‘maar ik weet en voel haar bloei en haar weldadigen invloed 

en daar wilde ik de hospitanten over spreken’.31 De kritiek van Sillevis op Salomons was 

dus niet terecht. Tegelijkertijd deed Salomons Go verklaren dat de studie voor de mees-

te meisjes niet ‘een bepaalde roeping, ’t eenige is’ en dat de meeste vrouwen uiteindelijk 

zouden kiezen voor het huwelijk terwijl de man beide (studie en huwelijk) kon vereni-

gen.32 Zij zelf stopte ook voortijdig met haar studie (hoewel niet om te trouwen). 

De roman van Salomons en de brochure van Sillevis maken duidelijk hoe onder de 

vrouwelijke studenten gediscussieerd werd over het nut en het doel van de studie voor 

vrouwen. De vrouwelijke studenten die slechts studeerden omdat het een modegril was, 

verpestten het volgens Sillevis eigenlijk voor de serieuze studentes, die ernstig en hard 

studeerden en hun leven aan de wetenschap wilden wijden of wilden gaan doceren. 

Waarschijnlijk distantieerde Sillevis zich daarom in haar brochure openlijk van de gro-

te groep studentes in de letterenfaculteit, van wie de meesten niet terug te vinden waren 

als leden van de vrouwenvereniging: ‘wellicht waren daar ook velen onder, die slechts 

voor een enkel uur college naar Leiden kwamen en dus maar ten deele onder de studen-

ten meegeteld mogen worden’. Die meisjes konden weliswaar studeren, ‘maar leert niet 

begrijpen waar het om gaat’.33 Ze waren met andere woorden geen echte studenten. Ze 

schaadden misschien wel de emancipatie van de vrouwelijke studenten door niet ernstig 

te studeren en geen lid te worden van de vrouwelijke studentenverenigingen.

In Minerva werd de brochure van Sillevis positief gerecenseerd door de Leidse student 

W.H. D[rucker] – een neef van feministe Wilhelmina Drucker.34 Hij was het eens met de 

geuite kritiek op het boek van Annie Salomons. Tegenstanders van vrouwenstudie kon-

den met het boek immers aantonen: 

dat het studeren van meisjes toch heus niet tot veel goeds leidde, terwijl integendeel 

overspanning, zenuwlijden etc., en vooral een al te losse omgang met de jongens, nu niet 

meer dicht onder het bereik der ouders, zoals vroeger op de tennisbanen, er het gevolg 

van was.35 

Ongetwijfeld had Salomons het niet zo bedoeld, maar, zo benadrukte Drucker, ‘zij had 

moeten beseffen, dat haar boek door velen zou worden gelezen juist om kennis te maken 

met die wereld, niet alleen uit nieuwsgierigheid, maar ook uit werkelike belangstelling’. 

31	  Salomons, Een Meisje-Studentje, 253.

32	 Salomons, Een Meisje-Studentje.

33	 Sillevis, Een Meisje-Student, 14. Volgens Mineke Bosch heeft Sillevis ‘het meisje-studentje’ opzettelijk aan-

gedikt om haar eigen visie op vrouwenstudie en de vrouwenverenigingen (waar ernst en studie voorop moest 

staan) te kunnen onderstrepen. Bosch, Het geslacht van de wetenschap, 218-220.

34	 Willem Hendrik Drucker (1887-1933) was de tweede zoon van hoogleraar en politicus H.L. Drucker, de half-

broer van feministe Wilhelmina Drucker. Willem Drucker studeerde in Leiden. Hij was van 1917 tot 1933 hoogle-

raar Burgerlijk recht en hoofdbeginselen van de burgerlijke rechtsvordering, handelsrecht, faillisementsrecht, 

internationaal privaatrecht aan de Handelshogeschool Rotterdam.

35	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 31, donderdag 23 jan 1908.
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Het boek – onaf en soms zelfs slordig in zijn ogen – gaf zo geen goede uitwerking van de 

twee belangrijke vraagstukken in dit boek: ‘de mogelikheid vrouwelike zachtheid te bren-

gen in het leven der jongens’ en ‘of de studie een vrouw kan bevredigen’. Geen wonder 

dus dat juist dit boek werd gebruikt door degenen die het afkeurden dat vrouwen gingen 

studeren: ‘belachelik en treurig is het, dat het studeren van meisjes nog moet worden ver-

dedigd, maar, dat het noodig is, bewijzen artiekelen als van Prof. Blok in “Onze Eeuw” en 

Leo Faust in “de Week” voldoende’.36 Volgens de auteur waren de argumenten tegen vrou-

wenstudie vaak verouderd of helemaal niet alleen van toepassing op vrouwen: 

Men verwijst de vrouw naar haar plaats in het huisgezin, vergetend, dat niet de helft een 

huisgezin heeft, en de werkzaamheden van het huisgezin meer en meer inkrimpen of 

kunstmatig worden in stand gehouden. Met statistieken tracht men aan te tonen, dat 

van de vrouw weinig genie is te verwachten op wetenschappelik gebied, maar men ver-

geet er bij te zeggen, waarom die eis van genialiteit alleen aan de vrouw moeten wor-

den gesteld; men vergeet ook, dat er punten zijn waarop mannelik genie heeft gefaald, 

waar misschien juist vrouwelik genie zal overwinnen. Men is bevreesd, dat de vrouw haar 

vrouwelike deugden; zachtheid, goedheid en schoonheid, door de studie zal verliezen, 

omdat men zag, dat zovele werkende mannen van de mannelike deugden, waartoe even-

goed zachtheid, goedheid en schoonheid behoren, een karikatuur maakten.37

De auteur was er van overtuigd dat deze houding juist gemeden zou moeten worden: ‘laat 

men in plaats van de vrouw alleen, man en vrouw aansporen voor alles Mensch te zijn’. Wat 

kon er mis zijn met het verlangen van mensen (en hij bedoelde niet alleen vrouwen) om 

hun leven en dat van anderen te verrijken en die daarom ‘grondig willen kennis maken met 

enige tak van wetenschap’. Het was volgens hem daarom terecht dat vrouwelijke studenten 

wilden ‘meeleven in het vrije verkeer aan de universiteit’. Dat ze ‘zich niet langer [wilden] 

verheffen op onwetendheid, voor wie het niet langer een erenaam is een lief, bescheiden 

vrouwtje te worden genoemd’. Hij wilde zich met dit betoog niet zozeer richten tot de bur-

germaatschappij, maar juist tot ‘een van vooroordelen vrije studentenwereld, die steeds 

bereid is zich aan te sluiten bij ieder fris en ernstig gemeend streven naar vooruitgang’.38

Het pleidooi van Drucker sloot aan bij zijn kort daarvoor in Minerva gepubliceerde op-

roep aan studenten om het studentenleven te verschonen van alle negatieve elementen: 

Als het weer zomer wordt, was dan af al die platte, vuile, lelike ballast; de zee is groot ge-

noeg om dat alles weg te spoelen zonder iets van zijn grootheid te verliezen. Doe dat weer 

en weer tot ge alles kwijt zijt. Keer dan terug naar Leiden en verzamel al wat ge nog kunt 

vinden aan oude, duffe rommel en stook er plechtig een groot vreugdevuur van, waar de 

groenen zich aan zullen warmen. Maak dat tot uw corpspolitiek.39 

36	 Ibidem.

37	 Ibidem.

38	 Ibidem. 

39	 Ibidem, nr. 30, zaterdag 14 december 1907.
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De studentenwereld moest volgens Drucker weer een fontein van kracht en leven worden. 

Natuurlijk was in die stroom van studenten en hoogleraren ook plaats voor studentes: ‘de 

meisjes gaan mee natuurlijk. Waarom niet, als gij het grootste deel van uw leven niet meer 

voor hen behoeft te verbergen?’. En de meisjes, dat waren niet de ‘bakvisjes’ van Annie Sa-

lomons, ‘maar haar ernstige jonge vrouwen, waar ook Annie Sillevis onlangs van schreef’.40 

De Leidse redacteur F.L.J.E. Rambonnet reageerde op de stukken van Drucker.41 Om-

dat Minerva sinds kort haar kolommen voor alle studenten had opengesteld en stukken 

alleen nog op stijl en vorm geweigerd konden worden (daarover meer in het volgende 

hoofdstuk), had hij zich niet tegen de opname van het stuk van Drucker kunnen verzet-

ten. Maar hij was het er absoluut niet mee eens. Hij zag de stukken van Drucker als een 

rechtstreekse aanval op het corps zelf, ‘het Corps waaraan gij en ik en wij allen en voor 

ons onze vaderen de hoogste dankbaarheid verplicht zijn als aan een Reuzenmoeder van 

ons allen!’ En met de mores staat en valt het corps, benadrukte Rambonnet. Dat kon niet 

anders, wat Drucker ook mocht suggereren:

Gij meent van niet: gij wilt misschien er een vereeniging van maken voor alle studeeren-

den met Koninklijke Goedkeuring, alleen voor studiebelangen, of zooals gij zelf nog dwa-

zer zegt een soort kroeg-kolonie a la Walden bij de Drentsche Hunebedden met vieze suf-

fragette-vrouwen (gij noemt het ‘ernstige jonge vrouwen’, ik noem ze anders) met afge-

trapte rokken en lekke schoenen, een vies allegaartje bij elkaar waar het wetenschappe-

lijk proletariaat (in dubbele beteekenis) uit het geheele land zich zal komen vermeien.42

Een dergelijk felle reactie verraadde dat een deel van de studenten de meisjesstudenten 

bleef zien als een bedreiging van de essentialia van het student-zijn. Zolang dergelijke 

studenten – of ‘cynische, verwaarloosde karakters’ zoals Jacobs ze zo treffend omschreef – 

de dienst uitmaakten (in dit geval in de hoofdredactie van Minerva) bleef gelijkheid voor 

vrouwelijke en mannelijke studenten onbereikbaar. 

Ondanks de grote weerstand van een bepaalde groep studenten tegen de vrouwelijke 

studenten was er toch sprake van een geleidelijke verandering. De Amsterdamse Miner-

va-redactie publiceerde in 1907 in Minerva een verslag van het eerste lustrum van de Am-

sterdamse Vrouwen Studenten Vereniging (avsv): 

De goede stemming, die gedurende drie dagen onafgebroken geheerscht heeft, was al 

aan het centraal station aanwezig, zoodat iedere trein, die ons nieuwe gasten bracht met 

een luid ‘Io Vivat’ begroet werd. De bevriende vrouwelijke studentenvereenigingen wa-

ren door hare besturen en een dertigtal leden vertegenwoordigd.43 

40	 Ibidem. 

41	  F.L.J.E. (Frederik) Rambonnet studeerde van 1904 tot 1910 rechten in Leiden. Hij promoveerde in Utrecht. Hij 

was achtereenvolgens burgemeester in Rockanje, Schoonhoven en Velzen. De banier. Staatkundig gereformeerd 

dagblad 14 (1935) nr. 2088, dinsdag 29 januari 1935. 

42	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 31, donderdag 23 jan 1908.

43	 Ibidem, nr. 26, donderdag 14 november 1907.
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Verder waren aanwezig geweest donatrices, hoogleraren en hun vrouwen, vertegenwoor-

digers van de corpsgezelschappen en de senaat (‘de issa rector hield zich echter aan het 

spreekwoord “spreken is zilver, zwijgen is goud”’). De rector magnificus, C.Ph. Sluiter, had 

een hartelijke toespraak gehouden, waarin hij verklaarde dat hij sympathiseerde met het 

streven van de studentes, ‘en het toejuichte, dat de meisjes ook hare eigen feesten heb-

ben, hoewel van een ander karakter, dan die der mannelijke studenten’.44 Het verslag in 

Minerva werd gevolgd door een ‘naschrift’, waarin de Amsterdamse redactie de verslag-

geefster hartelijk dankte voor ‘de groote bereidwilligheid waarmee ze terstond voldaan 

heeft aan ons verzoek om een verslag van het avsv te mogen ontvangen’.45 De Amster-

damse redactie was tot de overtuiging gekomen dat van dit feest – voor zover bekend bij 

de redactie een unicum in het land – geen verslag mocht ontbreken. Daarmee onderken-

de deze redactie het belang van een eigen plek in Minerva voor het verenigingsleven van 

de vrouwelijke studenten – inmiddels waren in alle academiesteden vrouwelijke studen-

tenverenigingen opgericht – als nieuwe leden in de Nederlandsche studentenmaatschap-

pij. Maar het was een marginale plek.

14.3	 Het Utrechtsch maandblad voor vrouwelijke studenten (1910-1913)

In de navolgende jaren verschenen steeds vaker verslagen in Minerva van de afzonderlij-

ke vrouwelijke studentenverenigingen. Het betrof verslagen van inaugurele redes, lustra 

en andere belangrijke evenementen. Deze toespraken lieten zien dat de studentes lang-

zaamaan een eigen plaats wisten te veroveren in de studentenmaatschappij en in de stu-

dentenpers. Toch was een deel van de vrouwelijke studenten hier niet tevreden mee. Vol-

gens hen konden zij in Minerva niet voldoende hun eigen geluid, hun eigen stem laten 

horen. Daarom richtten enkele vrouwelijke studenten in 1910 het Utrechtsch Maandblad 

voor Vrouwelijke Studenten op. 

Er was al eerder gesproken over de oprichting van een eigen studentenorgaan. Bij het 

lustrum in 1904 had de (Groningse) Vrouwelijke Studenten Club (gvsc) ook de overige 

vrouwenverenigingen uitgenodigd om zodoende de band met de andere verenigingen 

te versterken – het contact met Groningen was vanwege de grote afstand wat achterwege 

gebleven.46 Tijdens een bijeenkomst op 29 september 1904 in de sociëteit de Koepel had-

den de Groningse studentes aangestuurd op verdergaande samenwerking, onder meer 

door de uitgave van een eigen studentenblad. De andere verenigingen verwierpen dit 

voorstel. De landelijke studentenbladen Minerva (en Vox) konden ook dienen als mid-

44	 Ibidem. 

45	 Ibidem. De redactie van Propria Cures had al eerder een vrouwelijke student in de redactie opgenomen. 

46	 In 1902 hadden de Groningse studenten de Leidse vrouwenvereniging benaderd met het voorstel om de band 

tussen de verschillende verenigingen van vrouwelijke studenten te verstevigen. De Leidse vrouwenvereniging 

bevestigde dat tussen de Leidse en de overige verenigingen dat contact al wel bestond, maar met de Groningse 

vereniging vanwege de grote afstand niet. Jacqueline Kampman, Door studieband vereend. De geschiedenis van 

de G.V.S.C. Magna Pete (Groningen 1998) 47.
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del om elkaar op de hoogte te houden en met elkaar van gedachten te wisselen.47 Nu, zes 

jaar later werd er alsnog een eigen orgaan opgericht. De eerste aflevering van het nieu-

we maandblad verscheen op 1 november 1910. De hoofdredactie werd gevormd door de 

Utrechtse studentes B. Elias en A.E. Ribbius Peletier (administratie).48 Naast een redactie 

(E.W.M. de Brauw, H.J. Hamburger en A.C.J. Hoogeveen) telde het maandblad elf vaste 

medewerkers. Het blad zou iedere eerste van de maand verschijnen (behalve in de zo-

mer). Het abonnementsgeld bedroeg 1,75 gulden per jaargang. Losse exemplaren waren 

verkrijgbaar bij de administratie (Maliebaan 15) voor 0,25 cent. 

De redactie richtte zich in het voorwoord tot ‘alle Meisjes-studenten!’ Dit eerste num-

mer was slechts een begin. Er zou nog veel moeten veranderen voordat het zou kunnen 

worden wat het volgens de oprichters moest zijn, namelijk ‘een centraal blad voor alle 

meisjes-studenten in ons land’. De redactie zette uiteen hoe ze het blad wilde inrichten 

(naast een vaste rubriek ‘clubnieuws’ was er ook plaats voor debat, kritiek, polemiek en 

mengelwerk). Ze verklaarde dat het blad was opgericht voor alle meisjesstudenten, club-

leden en niet-clubleden. Het blad had tot doel de onderlinge band tussen de vrouwelijke 

studenten te versterken en de algemene ontwikkeling van de studerende meisjes te be-

vorderen: 

Deze eerste aflevering is dus niets anders dan eene poging de eerste schrede te zetten op 

een langen weg, een weg die voor ons meisjes-studenten moet leiden tot het bezit van 

een eigen orgaan, waarin al ons streven, al onze verwachtingen, onze moeilijkheden en 

onze overwinningen uiting zullen vinden. Eindeloos is de verscheidenheid van zienswij-

zen, scherp de tegenstelling van opvattingen tussen meisjes uit verschillende streken ko-

mend, met verschillende opleiding, gewoon aan een andere omgeving; groot is de rijk-

dom aan meeningen, gevoelens en gedachten teweeggebracht door de wrijving van zeer 

uitéénlopende karakters en persoonlijkheden, door omgang met studenten anderer fa-

culteiten.49

De veelheid van die tegenstrijdigheden moesten hun eenheid vinden in het nieuwe 

maandblad. De redactie riep de vrouwelijke studenten op te ijveren voor dit ideaal, zodat 

het maandblad een ‘waardig orgaan’ van de vrouwelijke studenten zou worden: ‘het wel-

47	 Kampman, Door studieband vereend, 47; Noordhoff, Meisjesstudenten Verenigen zich, 25. Andere voorstellen 

tot nadere samenwerking betrof het elkaar toezenden van reglementen en reglementswijzigingen, verslagen van 

bestuursvergaderingen, het bezoeken van de lustra van de bevriende verenigingen. Noordhoff, 25-26.

48	 B. (Bertha) Elias promoveerde in 1916 in de letteren te Utrecht. Zij was tijdens haar studie enkele jaren preses 

van de uvsv. A.E. (Liesbeth) Ribbius Peletier (1891-1989) studeerde rechten in Utrecht. Zij promoveerde in 1920 

cum laude op het proefschrift Ledencontracten. Zij ging werken voor het Centraal Bureau voor Sociale Adviezen. 

In 1922 werd Ribbius adjunct-directrice van de eerste School voor Maatschappelijk Werk. Ze wilde echter ‘iets 

met het socialisme doen’: ze werd leidster en leesclubleidster bij de Arbeiders Jeugd Centrale (ajc) en lid van de 

sdap (ze werd daar secretaris en actief in de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs). Vanaf 1926 orga-

niseerde zij zomercursussen, vanaf 1932 op de Veluwe in het studie- en vakantieoord voor vrouwen De Born. Ze 

was lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en lid van de Eerste Kamer. Ineke van Dijk en Thea van der 

Linden, ‘A.E. Ribbius Peletier’, in: bwsa 6 (1995) 174-177. 

49	 Utrechtsch maandblad voor vrouwelijke studenten 1 (1910) nr. 1, 1 november 1910.
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slagen van dit blad is eene zaak die ieder rechtgeaarde meisjes-studente ter harte moet 

gaan en niemand mag rusten, die niet tenminste één regel van hare hand in dit blad zag 

afgedrukt’.50 De preses van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereniging (uvsv) sprak 

de hoop uit dat het blad bij de mannelijke studenten meer ‘begrip’ voor de vrouwelijke 

studenten zou brengen.51 

14.4	 Een eigen stem: Maandblad of Minerva?

De hoofdredactie van Minerva sprak in november 1910 haar verbazing uit over het feit dat 

de vrouwelijke studenten een eigen blad oprichtten. Inmiddels was Minerva het orgaan 

geworden van het in 1910 opgerichte Algemeen Nederlands Studenten Verbond (ansv). 

De verwachting was – omdat Minerva nu het orgaan was van alle Groot Nederlandse stu-

denten – dat meer studenten zich zouden abonneren op het weekblad. Daarom was de 

redactie niet blij met de keuze van de vrouwelijke studenten voor een eigen studenten-

orgaan:

Hebt gij […] geen belangstelling voor ’t interacademiaal studentenleven? Trekt u niet aan 

de taalstrijd, gestreden door onze zuidelijke stamverwanten? Voelt gij, honderden, toch 

intellectueel ontwikkelde vrouwen, geen behoefte uw meeningen en wenschen open-

baar te maken onder uw studiegenooten?52

De Utrechtse vrouwelijke studenten beantwoordden de vraag van de hoofdredactie met 

een tegenvraag: ‘Is de Minerva wel een Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad?’ 

De Minerva had weliswaar in alle Nederlandse en Vlaamse academiesteden redacties, 

‘maar kunnen deze redacties geacht worden vertegenwoordigers te zijn van alle studen-

ten?’ Volgens de vrouwelijke studenten niet. Niet zolang – zoals op dat moment in Noord-

Nederland het geval was – de redacties uitsluitend uit corpsleden waren samengesteld. 

De corpora waren immers niet uitsluitend dragers van het intellectuele studentenleven 

en daarbij sloten zij a priori bepaalde studenten buiten. Daar zat de crux voor de vrou-

welijke studenten: 

Wij, meisjes-studenten, [kunnen], een blad, dat, zij ’t niet in naam dan toch wel feitelijk, 

een orgaan is van de Studentencorpsen, nooit erkennen als een algemeen studenten-

blad, op wier kolommen wij een recht hebben, zonder overgeleverd te zijn aan de ‘wel-

willendheid’ van eene redactie, die geheel buiten ons staat, die onze belangen en inter-

ressen niet alleen niet kent, maar door wie wij ook niet willen beoordeeld worden.53 

50	 Ibidem. 

51	  Noordhoff, Meisjesstudenten verenigen zich, 58.

52	 Minerva 35 (1910-1911) nr. 23, donderdag 17 november 1910. Het ansv werd opgericht in navolging van het in 

1895 opgerichte Algemeen Nederlands Verbond (anv) dat zich inzette voor samenwerking tussen Nederland en 

Vlaanderen op het gebied van onderwijs. Zie ook: Van Heer en de Schepper, Tussen cultuur en politiek.

53	 Ibidem, nr. 24, donderdag 24 november 1910. 
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De hoofdredactie kon deze expliciete tegenvraag niet negeren. Haar antwoord – waarin 

ze benadrukte dat Minerva het orgaan was ‘van alle studeerenden aan Groot Nederland-

sche Hoogescholen enz.’ – ontlokte aan de niet-corpsleden een hevig protest en onthul-

de hoe Minerva feitelijk geen algemeen studentenweekblad was (hoewel ze het tegendeel 

beweerde). Uiteindelijk bracht het beruchte Leidse ontgroenschandaal in 1911 de omme-

keer: de Leidse student J.S. Bartstra (die samen met de Leidse studenten P. Geyl en H.W. 

de Ren al langer probeerde het dominante corporale karakter van Minerva te doorbre-

ken) werd in november 1911 lid van de hoofdredactie.54

Minerva verklaarde in het vervolg onverkort een algemeen studentenorgaan te willen 

zijn. Daarvoor was het nodig dat ook de meisjesstudenten hun medewerking aan Miner-

va zouden verlenen. Op vrijdag 1 december 1911 verscheen in het weekblad een oproep 

aan alle studenten om zich te abonneren op Minerva. Behalve tot de niet-corpsleden 

richtte hoofdredacteur Th.A. Fruin zich ook tot de meisjesstudenten: 

Wij wenden ons ook tot u meisjesstudenten. Slechts een kleine groep vormt ge naast 

uw mannelijke collega’s. Maar wij zouden niet algemeen zijn als gij u van medewerking 

onthieldt. Te Utrecht hebt ge een eigen orgaan opgericht, een maandblad en nog zijn de 

bijdragen zoo weinige dat zijn gebrek aan levenskracht daarmee is bewezen. Waarom 

kunstmatig een blad in stand te houden dat geen reden van bestaan heeft? Zondert u niet 

af, meisjesstudenten, samenwerking tusschen mannelijke en vrouwelijke studenten kan 

voor beide partijen slechts beter zijn. Ik hoop, dat het bovenstaande duidelijke heeft ge-

maakt wat het streven der huidige Hoofdredactie is, dat het wantrouwen moge verdwij-

nen, dat nog bij zooveelen bestaat, dat Minerva waarlijk Algemeen Nederlandsch Stu-

denten Weekblad moge worden.55

Er volgden verschillende reacties. In Minerva verscheen een uit het Maandblad overge-

nomen verslag van een vergadering van de Leidsche Vrouwelijke Studenten Vereniging 

(lvsv) waaruit viel af te leiden (ten onrechte zoals later zou blijken) dat op de Algemene 

Besturen Vergadering tijdens het lustrum van de Delftsche Vrouwelijke Studenten Ver-

eniging (dvsv) in november 1911 juist was besloten tot algemene samenwerking met het 

nieuwe Maandblad: Toen het ‘Utrechtsche meisjes-studentenblad ons rustig kringetje 

kwam binnenvallen’ was het aanvankelijk met meer verbazing dan gejuich begroet. Ken-

nelijk hadden de meisjesstudenten niet precies geweten hoe ze het initiatief moesten 

waarderen, ‘maar toen het kind levensvatbaar bleek, drong toch de noodzakelijkheid op 

zijn positie officieel vast te stellen’. Dat was vervolgens in Delft bepaald: 

54	 P.C.A. Geyl, ‘Herdenking van Jan Steffen Bartstra (10 juni 1887-19 november 1962)’, in: Jaarboek der Koninklijke 

Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1963-1964 (Amsterdam 1964) 436-452, aldaar 437.

55	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 10, vrijdag 1 december 1911. Th.A. (Tom) Fruin (1890-1964) was de oudste zoon van 

rijksarchivaris Robert Fruin. Hij studeerde rechten te Leiden. Hij was tot 1935 president van de Algemeene Volks-

kredietbank in Nederlands-Indië. Na 1945 was Fruin partijbestuurder van de sdap en gemeenteraadslid en wet-

houder in Amersfoort. Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 425 Fruin, 1754-1982, nummer toegang 2.21.222, af-

deling I, 6. Stukken van mr Thomas Anthonij Fruin (1890-1964) en Willemine Mees (1887-1967). 
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Minerva’s grijze hoofd bleef de smaad bespaard achtergesteld te worden bij een kind, dat 

door zijn korte leven en tedere jeugd nog weinig blijken van zijn krachten had kunnen ge-

ven; het plechtige, officiële zal de oudste toebedeeld worden, die recht heeft op de hulde 

van de heele studententenwereld, maar daarnaast kan het meisjesblad als enige uiting 

van het intiemere meisjesklubleven zijn bijzondere plaats innemen.56 

De hoofdredactie reageerde op dit verslag in Minerva. Ze vroeg zich af wat ze hieruit af 

moest leiden. Als alle ‘belletrie’ in het nieuwe Maandblad zou worden gepubliceerd, zou 

Minerva dan alleen ‘droge officieele mededeelingen in haar kolommen ontvangen?’ Dat 

zou de hoofdredactie ten zeerste betreuren. Minerva had immers duidelijk aangetoond 

een nieuwe wending aan het blad te willen geven en ‘in den waren zin des woords alge-

meen te zijn’. Het was vast niet zo dat ‘al het schrijven der Meisjesstudenten van intieme 

clubaard zou zijn en alleen in een onder-onzig blad geplaatst zou kunnen worden’. Daar-

om wilde de hoofdredactie de studentes nogmaals uitnodigen om in Minerva te publice-

ren: 

Daarom noodigen wij U, Meisjesstudenten, nogmaals uit, om, waar de geest van ons blad 

een geheel vernieuwde is en de schat van copie, door de Nederlandsche Studenten in ’t 

algemeen, ingezonden, nu niet een overweldigend groote, deze niet nog te gaan verbrok-

kelen ook, als dit niet noodig is om intimiteitsredenen.57

Twee Utrechtse studentes, namelijk de al genoemde Hamburger en C.G. Wichman (me-

de-oprichtsters van het Maandblad), reageerden in Minerva op het schrijven van de 

hoofdredactie.58 In de eerste plaats beklemtoonden ze dat noch bij de initiatiefneemsters, 

noch bij de huidige redactie of de medewerksters het ooit in de bedoeling had gelegen 

zich met het Maandblad af te zonderen: ‘dààrvan zou sprake zijn geweest, wanneer voor 

de oprichting van het Utrechtsch Maandblad voor Vrouwelijke Studenten de meisjes in 

de ‘algemeene’ studenten-bladen geschreven hàdden’. Aangezien de studentes juist niet 

of maar heel sporadisch in Minerva, de Vox et cetera schreven, was het van belang om er-

56	 Ibidem, nr. 11, vrijdag 8 december 1911.

57	 Ibidem. 

58	 H.J. (Leni) Hamburger (1888-1969) studeerde in Utrecht. Zij trouwde in 1912 met Salomon Wolfeus (Willem) 

Praag (1876-1961); C.G. (Clara) (Meijer) Wichmann (1885-1922) ging in 1905 rechten studeren in Utrecht. Ze promo-

veerde in 1912 cum laude bij D. Simons op het proefschrift Beschouwingen over de historische grondslagen der te-

genwoordige omvorming van het strafbegrip. Wichmann was tijdens haar studie preses van de Utrechtsche Vrou-

welijke Studenten Vereneeniging en al tijdens haar studie actief in de Utrechtse afdeling van de Nederlandsche 

Bond voor Vrouwenkiesrecht. Na haar promotie werd Wichmann in 1916 chef van de gerechtelijk-statistische af-

deling van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze bleef zeer betrokken bij het feminisme, maar toonde ook 

belangstelling voor de bredere maatschappelijke beweging van het christen-socialisme en – later – het anarcho-

syndicalisme. Ze publiceerde verschillende feministische geschriften. Ze schreef ook veelvuldig in De Vrije Com-

munist, het orgaan van de Bond van Religieus Anarcho-Communisten (brac), waarvoor ze ook lezingen gaf. In 

1919 richttte zij met enkele anderen de Bond van Revolutionair Socialistische Intellectuelen (brsi) op. Wichmann 

stierf jong, op 36-jarige leeftijd, in het kraambed, enkele uren na de geboorte van haar dochter Hetty. Els Kloek, 

‘Wichmann, Clara Gertrud’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. url: http://resources.huygens.knaw.nl/

vrouwenlexicon/lemmata/data/wichmans. 
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gens te beginnen. Een eigen blad lag volgens Wichman en Hamburger meer voor de hand 

dan de Nederlandse studentes op te wekken te schrijven in de bladen van de mannelijke 

studenten: 

Een dergelijke bloei [zoals bijvoorbeeld van de meisjes-studenten-clubs] van een nieuw-

opkomende groep, of klasse, wordt steeds alleen bewerkt doordat die groep een tijdlang 

haar eigen gang gaat, eigen wegen leert vinden. Hebben de meisjes-studenten eenmaal 

geleerd zich gemakkelijk te uiten over wat er in hen omgaat en dit op eigen wijze te doen, 

dàn zal, dunkt ons, een fusie met het answ héél wat belangrijker in zijn gevolgen zijn, dan 

wanneer nu zoo af en toe eens een enkel meisje er na lange aarzeling toe over gaat, een 

bijdrage aan ‘Minerva’ in te zenden.59

De twee studentes wilden in dit verband graag nog twee zaken onder de aandacht bren-

gen. Het eerste was dat de studenten de meisjesstudenten pas hadden benaderd om in 

Minerva te schrijven, nà de oprichting van het Maandblad. Dat bedoelden ze niet als 

een verwijt: ‘we hebben hier met een overoude en algemeen-menschelijk verschijnsel te 

doen’. Maar alleen uit dit feit bleek wel dat de oprichting van het Maandblad nut had ge-

had, ‘al ware het alleen om de mannelijke studenten op de gedachte van samenwerking 

te brengen!’60 Daarnaast was de opmerking van hoofdredacteur Fruin over het ‘gebrek 

aan levenskracht van het blad’ niet terecht. Verhoudingsgewijs was het aantal bijdragen 

in het Maandblad niet geringer dan dat van de studenten in de mannelijke bladen. En 

ook inhoudelijk deden de bijdragen niet onder voor de bijdragen in de mannelijke bla-

den. Bovendien ging Fruin helemaal voorbij aan de diepere reden van bestaan van het 

Maandblad: ‘ondanks alle wenschelijkheid van samenwerking blijven meisjes-studenten 

meisjes, met eigen belangen, eigen vraagstukken, eigen moeilijkheden. Zooals een eigen 

club voor hen noodig is, zoo ook een eigen blad’. Juist in een eigen blad konden de stu-

dentes door ‘uiting en onderlinge wisseling van gedachten tot meerder klaarheid en vast-

heid […] komen omtrent de voor- en nadeelen van vrouwenstudie voor de maatschappij 

en voor de vrouw zelve, omtrent meisjes-clubleven’. Theoretisch zou het misschien wen-

selijker zijn dergelijke vragen in een algemeen studentenblad te bespreken, maar in de 

praktijk gebeurde dat niet: 

Op het oogenblik komt een meisje er moeilijk toe een objectief, semi-wetenschappelijk 

artikel aan een studenten-blad in te zenden; nog oneindig veel minder dit te doen met 

een artikel omtrent vrouwenstudie of dgl., vragen waarvoor de mannelijke studenten 

weinig interesse en Verstandniss zullen hebben, waarmee ze misschien zullen spotten. 

Mocht veel van dit alles in lengte van dagen veranderen, dan zal vanzelve de weg geef-

fend zijn voor een in waarheid algemeen studenten-weekblad, voor de krachtige mede-

werking waaraan dan de meisjes-studenten zullen zijn opgeleid door haar voorafgegane 

eigen orgaan.61

59	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 12, vrijdag 15 december 1911.

60	 Ibidem. 

61	  Ibidem. 
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Het was duidelijk dat deze beide studentes (voorlopig) de voorkeur gaven aan een cen-

trale rol van het Maandblad.

In hetzelfde nummer werd – pijnlijk genoeg – echter duidelijk dat het lange artikel van 

Hamburger en Wichmann slechts de mening van een aantal vrouwelijke studenten ver-

tegenwoordigde. Dat bovendien het verslag waarin het Maandblad werd aangewezen als 

officieel orgaan van de vrouwelijke studenten(verenigingen) onjuist was. Tenminste, dat 

was waarvan de Leidse studente C. Hovers Greve – preses van de vvsl – de lezers van Mi-

nerva probeerde te overtuigen. Tijdens de Algemene Besturen Vergadering in Delft was 

juist besloten om Minerva te benoemen als officieel orgaan van de vijf vrouwenverenigin-

gen. Toen dat besluit tijdens de eerstvolgende vergadering van het vvsl was meegedeeld, 

was er discussie ontstaan tussen de leden (dat kon de onjuistheid van het gewraakte ver-

slag verklaren). Sommige studentes waren van oordeel geweest dat er ‘meer intieme din-

gen’ waren, die niet geschikt waren om in Minerva te worden gepubliceerd. De preses had 

hier niet mee ingestemd, maar had wel verklaard dat de leden persoonlijk vrij waren om 

Afb. 25 Clara Meyer-Wich-

mann in 1912. Atria. 
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te kiezen aan welk blad ze de voorkeur gaven. Uiteindelijk – en dat werd met dit verslag in 

Minerva bekrachtigd – verklaarde het bestuur nogmaals dat zij Minerva beschouwde als 

het officiële orgaan van de vvsl: 

Het zal voortgaan, alle officieele stukken, die voor de Studentenmaatschappij belang 

hebben (moeten die altijd droog zijn?) te doen verschijnen in de Minerva, en zal tevens 

voortgaan propaganda te maken voor dit blad. Natuurlijk kan het de leden der vvsl niet 

dwingen ook belletrie aan de Minerva in te zenden, maar het is overtuigd, dat de nieuwe 

richting, door de Minerva ingeslagen, vele meisjesstudenten voor haar gewonnen heeft, 

en dat velen nu overtuigd zijn, dat de Minerva thans worden kan: een algemeen Neder-

landsch Studenten Weekblad.62 

De verschillende, in Minerva gepubliceerde, artikelen naar aanleiding van de Algemene 

Besturen Vergadering in Delft lieten zien dat binnen de gemeenschap van vrouwelijke 

studenten groot verschil van inzicht bestond over deelname aan de ‘mannelijke’ bladen. 

Moest niet juist het ‘eigen’ Utrechtsche Maandblad het orgaan worden van de vrouwelij-

ke studentengemeenschap? Dat juist de vvsl in Minerva zich zo onherroepelijk uitsprak 

voor Minerva als officieel orgaan van de studentes – zal ongetwijfeld ook te maken hebben 

gehad met de Leidse herkomst van Minerva (en het overwegend Utrechtse karakter van 

het Maandblad). Daarnaast speelde de overtuiging van een groep (Utrechtse) vrouwelijke 

studenten dat zij zich juist zelfstandig en onafhankelijk van de mannen moest organise-

ren een belangrijke rol in de wens het eigen Maandblad te handhaven naast Minerva.63 

Maar daar was kennelijk geen ruimte voor. Elias, één van de  oprichtsters van het Maand-

blad, verklaarde enkele jaren later waarom het Maandblad geen interacademiaal orgaan 

was geworden. Dat was te wijten aan ‘gebrek aan solidariteitsgevoel en de enge meening, 

dat een blad voor vrouwelijke studenten afzonderlijk en algemeene studentenbladen, 

waar ook meisjes in de redactie zitten, niet naast elkaar konden of hoorden te bestaan’.64 

De verschillende stukken in Minerva leidden op dat moment in ieder geval tot onze-

kerheid. Dat bleek ook uit het Leids maandverslag van mei 1912 waarin werd vermeld dat 

de Groningse vrouwenvereniging een brief met vragen over de kwestie naar Leiden had 

gestuurd. De vvsl had vervolgens een brief teruggestuurd waarin ze verklaarde dat de 

vvsl alleen Minerva als officieel orgaan beschouwde, ‘hetgeen daar bevrediging wekte’.65 

In Groningen was men kennelijk tevreden met Minerva. Het Utrechtsch Maandblad werd 

in 1913 omgedoopt tot Utrechtsch Maandblad voor Vrouwenstudie.66

62	 Ibidem. 

63	 Zie over deze verschillende benaderingen van het vrouwenstudievraagstuk en de rol van de Utrechtse vrou-

welijke studenten hierin: Bosch, Het geslacht van de wetenschap; Inge de Wilde, ‘ “De kentering naar het nieuwe 

vrouwenleven”. Over het Maandblad voor Vrouwenstudie (1913-1915)’, in: Geleerde vrouwen. Negende jaarboek 

voor vrouwengeschiedenis (Nijmegen 1988) 152-169.

64	 Geciteerd in: Noordhoff, Meisjesstudenten verenigen zich, 58. 

65	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 32, vrijdag 7 juni 1912. 

66	 Inge de Wilde, ‘Van Lente tot La Fronde: over enkele vrouwentijdschriften rond 1900’, ts. Tijdschrift voor tijd-

schriftstudies 13 (2003) 4-14, aldaar 8. 
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Ondertussen hadden de eerste vrouwelijke studenten zitting genomen in de redacties 

van Minerva. De Leidse studente W. Mees was in januari 1912 benoemd in de hoofdre-

dactie.67 De plaatselijke redacties volgden. In februari 1912 stelde de Groningse redactie 

G.M.S. Schmidt kandidaat. Weliswaar stelden tien stemgerechtigde leden een tegenkan-

didaat voor (namelijk de student F.G. Scheltema), maar uiteindelijk werd Schmidt be-

noemd tot redactielid.68 In Utrecht volgde in maart 1912 de benoeming van twee vrouwe-

lijke redactieleden. 

67	 W. (Willemine) Mees (1887-1967) was de eerste vrouwelijke student in de redactie van Minerva. Mees studeer-

de in Leiden. Ze bereidde een proefschrift voor, maar rondde dat niet af. Tijdens de redactionele vergaderingen 

werden zij en Tom Fruin (noot 55) verliefd op elkaar. In 1914 vertrok het pas getrouwde stel naar Nederlands- 

Indië. Mees werd daar lerares geschiedenis, schreef twee boeken over Java en publiceerde (onder pseudoniem) 

in Ons damesblad in Java. Ze schreef op verzoek van de Leidse hoogleraar P.J. Blok een artikel voor het door hem 

opgerichte tijdschrift Onze Eeuw: ‘Indrukken van Beyrouth’. In haar ‘levensherinneringen’ beschrijft Mees dat 

ze middels een brief gevraagd werd om namens de meisjesstudenten lid te worden van de Minerva-redactie en 

dat niet alleen zijzelf, maar ook haar vader erg verguld was met dat verzoek: ‘en pa vond ’t prachtig, dat ik ’t eer-

ste meisje daarin zijn zou’. Naast deze ‘levensherinnering’ bevat het archief ook brieven/aantekeningen uit de 

redactietijd zelf, die wellicht aanvullende informatie kunnen geven over de ontwikkeligen van de verschillende 

studentenbladen in deze periode. Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 425 Fruin, 1754-1982, nummer toegang 

2.21.222, inventarisnummer 79, “Levensherinneringen” door Willemine Mees. Z.j. (lopend tot 1915). De Leidse 

hoofdredactie van Minerva maakte een goede beurt. In de Nieuwe Rotterdamse Courant werd goedkeurend ge-

sproken over het feit dat een studente in de redactie was benoemd. De redactie concludeerde: ‘het schijnt dus, 

dat nog wel wat anders dan verwildering uit Leiden komt’. Daarmee werd gedoeld op het Leidse groenschandaal 

waarover zelfs Kamervragen waren gesteld. Minerva 37 (1911-1912) nr. 16, vrijdag 2 februari 1912. 

68	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 17, vrijdag 9 februari 1912; nr. 18, vrijdag 16 februari 1912; nr. 32, vrijdag 7 juni 1912.

Afb. 26 De almanakcommissie van de Groningse Vrouwelijke Studenten Club Magna Pete (1911). Ook 

de vrouwelijke studentenverenigingen gaven een eigen jaarboek uit. 
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In het maandverslag (opvallend genoeg publiceerden de vrouwelijke verenigingen niet 

een week-, maar een maandverslag) van de uvsv in Minerva van vrijdag 17 mei 1912 maak-

te de verslaggeefster opgeruimd melding van de recente ontwikkelingen: ‘de verhouding 

tot de Studentenpers is nu zoo dat er twee uvsv-leden zitten in de Vox-redactie (sinds fe-

bruari 191169), twee in de Minerva-redactie, en bovendien er met het Maandblad betrek-

kingen bestaan’. Ze riep de lezeressen op belangstelling te hebben voor alles wat er voor-

viel in de studentenwereld: 

Onze isolementstijd is voorbij en hierdoor zijn ons ontwikkelingsmogelijkheden aange-

boden, waarvoor we niet genoeg dankbaar kunnen zijn. Veel bewijzen van waardeering 

ondervonden we van verschillende feministische vereenigingen. Het ligt niet in mijne 

bedoeling u aan te sporen een actief deel te nemen in de vrouwenbeweging, maar laten 

we ook niet door laksheid de belangstelling van de Nederlandsche vrouw beschamen.70

De verworven plaats in de algemene studentenbladen betekende kortom een belangrijke 

verandering voor de studentes. Het was feitelijk een erkenning van de vrouwelijke stu-

denten als volwaardige leden van de studentengemeenschap. Dat uitte zich ook op an-

dere vlakken. In december 1911 kreeg het bestuur van de vvsl een brief van de almanakre-

dactie waarin de redacteuren toestemming vroegen een exemplaar van de almanak aan 

het bestuur van de vvsl te mogen uitreiken: ’toen kwam, als een bom, de brief van de Al-

manakredactie: ze wilden officieel aan de vvsl de almanak uitreiken. ’t Bracht verbazing 

en verheuging. Verbazing, immers ’t was noch nie dagewesen, en verheuging om de toe-

nadering, die eigenlijk toch zoo dood-logisch is’.71 Ook van de kant van de academische 

senaat vond officiële erkenning plaats. De preses en abactis ondernamen samen de ‘ge-

wichtige tocht’ naar de rector magnificus, F. Pijper: 

Reeds 14 dagen later [zag het bestuur] een bank in de aula voor zich gereserveerd en 

mocht het zich verheugen, als eerste stap in de officiele buitenwereld, professor Poels bij 

het aanvaarden van zijn professoraat, namens de club haar opwachting te maken. Zoo 

zag onze club zich als ’t waren plotseling in het bezit gesteld van wat zij lang verwacht 

en nooit nog verkregen had; de schijnbaar niet bestaande, maar toch inderdaad zoo heel 

wezenlijke officiele erkenning was bereikt.72

De officiële plek leidde er ook toe dat de studentes op vergaderingen druk delibereer-

den over ‘oppervlakkige toiletzaken en futiliteiten’. De verslaggeefster van het jaarverslag 

69	 Naar aanleiding van een triviaal debat in Vox Studiosorum over de vrouwelijke studenten had de Vox-redactie 

besloten dat voor een genuanceerder beeld het nodig was dat vrouwelijke studenten zitting zouden nemen in de 

redactie van het Utrechtse orgaan. In februari 1911 werd Bep Nort benoemd tot Vox-redacteur. Vanaf dat moment 

werden er jaarlijks één of twee vrouwelijke studenten benoemd in de redactie. Noordhoff, Meisjesstudenten ver-

enigen zich, 78-79.

70	 Minerva 37 (1911-1912) vrijdag 17 mei 1912. 

71	  Ibidem, nr. 12, vrijdag 15 december 1911. In Utrecht gebeurde dit overigens als eerder, in 1907. Machteld Bijl 

e.a., ‘Met haar honderd jaren’. Een eeuw vrouwelijke studentenvereniging te Utrecht (Utrecht 1999) 26.

72	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 20, vrijdag 1 maart 1912.
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merkte op dat het daarom misschien wel verstandig was om ‘vereenigingstoiletten’ aan 

te schaffen.73 

Het eerste vrouwelijke redactielid van Minerva, Mees, benadrukte in haar hoedanig-

heid als preses van de vvsl dat de studentes zich nu meer zouden moeten laten zien in de 

studentenmaatschappij. Door bijvoorbeeld lid te worden van de Debating Society, maar 

ook door te schrijven in Minerva: 

Nu er in de Redactie een meisje-student is gekomen, is het wenschelijk, dat er een aan-

zienlijk grooter aantal van u dan nu het geval is, zich op dat blad abonneert en boven-

dien, dat ge er ook meer bijdragen voor instuurt, opdat de nieuwe instelling reden van 

bestaan blijke te hebben. Het is niets verwonderlijk, dat er te voren van meisjes-studen-

ten zoo weinig in ’t openbaar verscheen: zij hadden geen eigen orgaan: een groote druk 

op onbeschroomde publicatie. Moge evenwel het bestaan daarvan tegenwoordig u een 

prikkel zijn, niet alleen meer op papier te zetten, het ook aan het daglicht te brengen.74

De opmerking van Mees dat de vrouwelijke studenten geen eigen orgaan hadden, was 

nogal opvallend (helemaal gezien het feit dat Minerva met de Utrechtse vrouwelijke stu-

denten sprak over een fusie met het Maandblad) maar misschien laat het vooral zien 

hoe verdeeld de vrouwelijke studenten waren over het bestaan van een apart vrouwe-

lijk studentenorgaan. Voor sommige vrouwelijke studenten was het evident dat het de-

bat over het vrouwenvraagstuk gevoerd zou moeten worden in een eigen blad. Dit den-

ken werd heel treffend verwoord door Hamburger en Wichmann in Minerva: een eigen 

orgaan moest de vrouwelijke studenten ‘opleiden’, hen de tijd en gelegenheid geven een 

eigen standpunt te ontwikkelen wat betrof de vrouwenstudie, en hun zelfvertrouwen ge-

ven. Hoezeer zij overtuigd waren van het nut van het bestaan van een eigen orgaan bleek 

ook uit de keuze van deze studentes het vrouwelijke studentenblad voort te zetten als 

Maandblad voor Vrouwenstudie (1813-1815). Hoewel het vrouwelijke studentenblad maar 

twee jaargangen heeft bestaan, heeft het toch een belangrijke rol gespeeld. Het gaf de 

vrouwelijke studenten een eigen stem in het publieke debat. Zij konden niet langer gene-

geerd worden door hun mannelijke medestudenten. Van de oprichting van het blad was 

een emanciperende kracht uitgegaan – zoals Hamburger en Wichmann al opmerkten – 

het had de mannelijke studenten op de gedachte van samenwerking gebracht. 

73	 Ibidem. 

74	 Ibidem, nr. 19, vrijdag 23 februari 1912.
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15 ‘Wilt gij student zijn?’
  Het einde van Minerva

Aan het einde van de negentiende eeuw verloor het landelijke studentenblad haar centrale 

rol in de Nederlandse studentenmaatschappij. De komst van nieuwe groepen studenten, 

het streven naar nieuw élan in de studentenmaatschappij en de oprichting van nieuwe stu-

dentenbladen ondermijnde de positie van eerst de Vox en later ook Minerva. Vox Studio-

sorum werd uiteindelijk een Utrechts studentenblad. Minerva daarentegen bleef vasthou-

den aan de oorspronkelijke, landelijke opzet van het weekblad. Waarom? Was het geloof 

in de noodzakelijkheid van het bestaan van een Nederlands studentenblad? Was het de 

(Leidse) wens de gehele Nederlandse studentenmaatschappij te vertegenwoordigen? Net 

zoals in 1815 het in Leiden opgerichte Collegium ook alle Nederlandse studenten wilde ver-

tegenwoordigen? Of was het vooral het eenheidstreven van de corpora om alle studenten 

te vertegenwoordigen? Misschien had Minerva haar positie als algemeen Nederlands stu-

dentenweekblad kunnen behouden of terugkrijgen wanneer het blad een andere weg was 

ingeslagen. Wanneer het blad het beleid van neutraliteit en gematigdheid en haar adagium 

om ‘louter academische zaken’ te willen bespreken, had opgegeven. Als het blad met an-

dere woorden daadwerkelijk plaats had geboden aan niet-corpsleden, studenten-socialis-

ten, vrouwelijke studenten et cetera. Maar alle pogingen in die richting mislukten. Hoofd-

redacteur Borst sloeg in 1898 de voorstellen van de Utrechtse student Gerretsen en Van Lier 

in de wind. Weliswaar wilde hij dat Minerva strekkingloos zou blijven ‘op wat meer positie-

ve wijze’, maar de benoeming van Van der Mey als vaste medewerker leidde vooral tot een 

reeks van negatieve artikelen over maatschappelijke betrokkenheid en vrouwelijke studen-

ten. En vervreemdde het studentenblad van een groot deel van de Nederlandse studenten.

Ook in 1907 mislukte een poging om Minerva daadwerkelijk algemeen studentenweek-

blad te laten zijn. Al enige jaren werd ook in Leiden zichtbaar wat al eerder in Amsterdam 

en Delft was gebleken. De studentenwereld veranderde, de noties over het doel van de 

studie, de student en het studentenleven veranderden. De afnemende populariteit van 

het Leidse studentencorps en de grote belangstelling voor de Leidsche Studenten Ver-

eeniging (1899) dwong het corps tot hervormingen.1 Minerva kreeg bij die hervormingen 

een belangrijke rol toegedicht. Het blad moest niet-corpsleden betrekken bij de hervor-

1	 De Leidsche Studenten Vereeniging onder het devies ‘Pergo et Perago’ werd opgericht in 1899. Deze verenig-

ing voor studiebelangen telde in 1905 129 leden en in 1908 259 leden. Na Amsterdam, Utrecht en Groningen had 

Leiden nu dus ook een studentenbond voor niet-corpsleden. Zie over de Leidse studentenbond: G.T.A. Calkoen, 

Onder Studenten. Leidse aanstaande medici en de metamorfose van de geneeskunde in de negentiende eeuw 

(1838-1888) (Leiden 2012) 513 e.v.
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mingsplannen van het Leidse Studentencorps. Op de Algemene Redactievergadering van 

Minerva op maandag 17 juni 1907 te Amsterdam werd door alle redacties gesproken over 

de toekomst van het algemeen Nederlands studentenweekblad. Er was besloten tot een 

nieuw reglement voor Minerva dat zou moeten getuigen – in veelbelovende woorden – 

van ‘de meest ruime opvattingen, van de meest verlichte denkbeelden’. Het studentweek-

blad moest daadwerkelijk een blad voor alle Nederlandse studenten worden, ‘waar ook 

studerende of niet studerende, hetzij mannen hetzij vrouwen, hetzij Corpsleden hetzij 

niet-Corpsleden’.2 Alle redacteuren verklaarden doordrongen te zijn van het feit: 

Dat er een verbindend orgaan moet zijn tussen alle Nederlandse studenten, een orgaan dat 

staat boven partijkwesties en boven universiteitskwesties, een orgaan dat tot elkaar voert hen, 

die zo geheel afgescheiden en van elkander onbewust anders voortleven en die toch, door de 

grote gelijkheid van levensomstandigheden, zo veel aan elkaar moeten hebben te zeggen.3 

De aanwezigen waren ervan overtuigd dat Minerva bevatte wat nodig was om dit doel te 

verwezenlijken. De Leidse redacteur W. Nolen was heel lovend, bijna euforisch over het 

samenzijn op deze dag: ‘en dat andere, dat zoo innige blijdschap ons gaf, dat was de in-

terakademiale gezelligheid en intimiteit die onder ons heersende was’.4 Op deze vergade-

ring hadden de studenten beleefd wat volgens Nolen zo zelden voorkwam: ‘in vrede en 

vriendschap feestten wij te zamen, ons een gevoelend in het student-zijn’. Hij vroeg zich 

af waarom hier niet vaker sprake van kon zijn: 

Waarom kan er niet tussen de akademies een prettige, kamaraadschappelike verhouding 

zijn, waarom bestaat er, in plaats daarvan, steeds een gevoel van vijandschap, zich uitend 

in terughoudendheid of zelfs in onhebbelikheden?5 

Nolen hoopt dat Minerva de band tussen de Nederlandse universiteiten zou versterken 

en de onderlinge verhouding van de studenten verbeteren.6 In september 1907 verscheen 

het nieuwe reglement van Minerva. In een begeleidend artikel onderstreepte Nolen nog-

maals dat het tweede artikel in het nieuwe reglement van Minerva, namelijk om ‘het or-

gaan te zijn van alle studeerenden aan Nederlandsche Hogeschoolen’, niets aan duidelijk-

heid te wensen overliet. De Minerva moest een algemeen studentenweekblad zijn: 

Niet dus een plaatselijk blad voor Leiden, waar het wordt uitgegeven, of voor Leiden en 

Groningen, de twee universiteiten waar geen andere studentenbladen bestaan, maar 

voor alle Nederlandsche Hogescholen.7  

2	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 16, donderdag 20 juni 1907.

3	 Ibidem. 

4	 Willem Nolen (1885-…) studeerde rechten te Leiden. Hij was de zoon van de Leidse hoogleraar Geneeskun-

de W. Nolen. Willem Nolen vestigde zich na zijn huwelijk met Catherina van Walsen in 1912 als advocaat en pro-

cureur te Rotterdam. Hij was tevens voorzitter van het Nederlandse arbitragecomité van de Interne Kamer van 

Koophandel en oprichter en redacteur van het maandblad Arbitrale Rechtspraak. 

5	 Minerva 32 (1907-1908) nr. 16, donderdag 20 juni 1907. 

6	 Ibidem. 

7	 Ibidem, extra nummer, zaterdag 21 september 1907.
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Centraal stond de rol die Minerva kon vervullen als samenbindende factor:

De redactie is van oordeel, dat er, naast plaatselijke bladen, een verbindend orgaan moet 

bestaan voor alle Nederlandse studenten, als een middel om tot elkaar te voeren en in ge-

meenschap te brengen hen, die, schoon verkeerende in dezelfde levensomstandigheden, 

toch zo ver van elkaar en gescheiden zijn.8

Minerva moest kortom een orgaan zijn voor alle Nederlandse studenten, ‘dus niet voor 

Corpsleden slechts, zoals tot nu toe het geval is geweest’. De kolommen stonden open 

voor alle studenten, evenals de redactiezetels van de Minerva.9 

Er was hier sprake van een duidelijke koerswijziging, waarover de hoofdredactie, bij 

monde van de ab-actis Nolen, zich verwachtingsvol uitsprak. Zijn idealisme stak scherp 

af tegen het scepsis van zijn vader, die zich in zijn rectorale afscheidsrede in datzelfde jaar 

juist enigszins bezorgd uitliet over de veranderingen in de Nederlandse studentenmaat-

schappij. Hij benadrukte in zijn rede dat hij had genoten van het contact met de studen-

ten. De student was in zijn ogen ‘frisch en jong, lenig en los, vroolijk en vrij, open en rond, 

fier en flink; hij is warm van hart, trouw in zijn vriendschap, trotsch op zijn stand’. Wel-

iswaar konden die eigenschappen soms wat doorslaan, ‘maar’, zo relativeerde hij, ‘dan is 

daar onder studenten de niet malsche kritiek en de geweldige, alles ten slotte tot het goe-

de leidende macht der publieke opinie’. Wat hem meer zorgen baarde was het afnemende 

aantal studenten dat lid werd van het corps. Vroeger volgde op de vraag: ‘studeert u me-

neer?’, het antwoord: ‘pardon, ik ben student’. In de huidig tijd volgde op de vraag ‘bent 

u student?’, het nietszeggende en daarmee alleszeggende antwoord: ‘pardon, ik studeer’. 

Het was ‘alleen studeeren, niets dan studeeren!’, volgens Nolen. Naar zijn mening was 

dat onvoldoende om ‘een gezond leven te kweeken, en mannen voor de maatschappij 

met een breede ontwikkeling en met kennis van menschen’. De verklaring dat het de stu-

denten ontbrak aan geld, was volgens hem een verkeerd begrepen zuinigheid. De komst 

van spoorstudenten had het geheel ook geen goed gedaan; zij gaven andere studenten 

een slecht voorbeeld. Hij hoopte maar dat het Leidse studentencorps de juiste maatrege-

len had genomen: ‘in het “Corps” heeft steeds het ware Studentenleven krachtig geklopt. 

Mocht dat ook in de toekomst zo blijven’.10 Deze opvattingen leefden óók in de studen-

tenmaatschappij. 

Hoewel de redactie daadwerkelijk vorm probeerde te geven aan de koerswijziging door 

bijvoorbeeld een niet-corpslid een stuk te laten schrijven waarin niet-corpsleden werden 

opgeroepen Minerva van tijd tot tijd te gaan lezen, bleef de facto de animositeit tussen 

corpsleden en niet-corpsleden bestaan. Genoeg studenten ervoeren hetzelfde als hoog-

leraar Nolen: zij zagen de veranderingen in de studentenmaatschappij als een bedrei-

ging van het ware student-zijn. De Klikspaan-studenten waren verdwenen, evenals ‘de 

Verhuell plaatjes’: 

8	  Ibidem.

9	  Ibidem. 

10	  Ibidem, nr. 19, donderdag 26 september 1907.
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We worden langzamerhand gewoon, akelig gewoon. Men durft niet meer anders te doen 

dan de rest. Waar is de losse kleeding gebleven, vroeger het kenmerk van de student, waar 

de studentikoze pet en het badientje? Ze hebben plaatsgemaakt voor een uniforme klee-

ding; uiterlijk onderscheidt de student zich niet meer van de burger.11

De student stond niet meer los van de burgermaatschappij. Hij was zelf ‘burger’ gewor-

den zoals ook bleek uit ‘het meedoen aan de politiek, waar hij ver boven behoorde te 

staan’. Volgens deze student konden de Nederlandse studenten een voorbeeld nemen aan 

de Franse, die tenminste streden voor wat ‘Goed is en Mooi’. Hij adviseerde studenten te 

genieten van hun vrijheid en niet vast te roesten in sleur en vooroordeel.12 

De Leidse student J.F.G. van Buttingha Wichers benadrukte dat hij het niet eens was 

met het ‘buiten de maatschappij staan’ van de student. Een ideologie die volgens hem 

ook steeds weer te horen was in de inaugurele redes van het corps.13 Volgens hem was 

het zeer onwenselijk dat een student zich niet zou bemoeien met wat in de maatschappij 

voorviel: ‘geen deel van de jonge generatie immers is door zijn opleiding zozeer voorbe-

stemd later een positie in te nemen, waarvan een directe invloed op de maatschappij uit 

kan gaan, als juist studenten’. Het leek hem juist goed als studenten zich actief zouden in-

zetten voor hun idealen, zoals de studenten socialisten in Amsterdam en Delft in de jaren 

negentig van de negentiende eeuw: ‘de Amsterdamse studenten verkeerden in de bevoor-

rechte positie te leven in een grote stad en daardoor onmiddellijk in aanraking te komen 

met het sociale leven in zijn volle intensiteit, maar conditio sine qua non is het niet, wat 

Delft bewijst’. Van ‘sleur’ was dus helemaal geen sprake als studenten zich sociaal betrok-

ken toonden; dat was juist ‘een even natuurlijk als verblijdend verschijnsel’. Dat de cor-

pora vasthielden aan de oude opvattingen en gebruiken, betekende hun ondergang: ‘de 

corpsen zijn op weg aan hun mos te gronde te gaan, in plaats van groot te zijn, […], en dat 

is jammer, omdat zij juist alle studenten behoren te omvatten’. In zijn ogen lukte dat het 

Amsterdamse corps nog het beste, juist omdat ‘ze zeer weinig door zinloze mores belem-

merd wordt’. Hij vatte zijn punt zo samen: ‘sleur is, wat mos heet’.14 

In een artikel ‘L.S.V. contra L.S.C.’ betoogde een andere student dat het corps juist 

geen ‘Studenten-Vakvereniging’ wilde zijn, ‘maar een geheel apart iets’. En dat impliceer-

de toch echt dat de ware student zich zou moeten onttrekken aan de maatschappij en de 

politiek, zelfs als dat de ondergang van de corpora zou betekenen:

11	  Ibidem, nr. 26, donderdag 14 november 1907.

12	  Ibidem. 

13	   Jan Frederik Gerrit van Buttingha Wichers (1886-1914) was een telg uit een Groningse patriciërsfamilie. Zijn 

vader, P.A. van Buttingha Wichers, was geboren in Zuidhorn, maar had zich na zijn studie gevestigd als notaris te 

Rotterdam en vervolgens in Den Haag. Jan Frederik Gerrit studeerde rechten in Leiden en promoveerde aldaar 

op stellingen. Na zijn promotie werd hij benoemd tot adjunct-commies bij het Centraal Bureau voor de Statis-

tiek. Hij trouwde met M.H.J.P. (‘Didi’) van Voorst Vader (1888-1973), lerares klassieke talen. Van Voorst Vader Stich-

ting. www.familievanvoorstvader.nl. 

14	  Minerva 32 (1907-1908) nr. 27, donderdag 21 november 1907.
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Wij zijn gelukkig niet zoo wereld-wijs als U, mijnheer v. B.W. en onttrekken ons gaarne 

eenige momenten aan ‘de’ maatschappij, omdat we jong zijn en wel eens iets anders dan 

melk drinken, omdat de zorgen van het ‘groote leven’ heusch vroeg genoeg komen. […] 

Als dan, zooals men profeteert, de Corpsen het afleggen, dan zou ik verkiezen een eer-

vollen dood boven een overgave. En dan zou ik u, corpsleden toe willen roepen, al mo-

gen deze woorden wat bombastisch klinken hier, [la] garde meurt, mais ne te rend pas .15

Ook voor Minerva leek het deze kant op te gaan. Het blad behield haar corporale karakter 

(misschien werd dat zelfs versterkt doordat in de andere academiesteden eigen, plaatse-

lijke bladen werden opgericht), maar het blad verloor steeds meer abonnees. 

In 1910 stuurde het blad erop aan orgaan te worden van het pas opgerichte  en al ge-

noemde Algemeen Nederlands Studenten Verbond (ansv), dat zich inzette voor samen-

werking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De uitgever hoop-

te dat de instelling van de Belgische redacties een toename van abonnees teweeg zou 

brengen (tot wel 300 abonnees). Bovendien hoopte de uitgever dat het aantal abonne-

menten in Noord-Nederland ook zouden toenemen (aangezien het blad orgaan werd van 

alle Groot Nederlandse studenten). De studenten die zich beijverden voor de Groot Ne-

derlandse idee hadden niet al te grote verwachtingen van deze nieuwe rol voor Minerva. 

Aan het weekblad kleefde een ‘vitium originis’: 

Opgekweekt in een milieu, waar de kliekgeest zich al te licht doet gelden, verworden tot 

het blaadje van een kliekje, zal het wel geen levenskracht meer hebben om ooit nog uit te 

groeien tot een werkelijk Algemeen Studentenblad, in staat uitdrukking te geven aan de 

geestesstroomingen, aan de geestesbelangen, aan de denkbeelden, de wenschen en de 

strevingen van alle Nederlandsche Studenten.16 

Uiteindelijk mislukte het plan. De verwachte toename van abonnees in Noord-Nederland 

bleef achter. De vrouwelijke studenten richtten zelfs een eigen orgaan op (vgl. hoofdstuk 

14). Ook de toename van abonnees in Zuid-Nederland bleef beneden de verwachting op 

ongeveer 80 leden steken. Op de algemene redactievergadering van Minerva in Leiden 

op 27 oktober 1911 deelde de hoofdredactie mee dat ze het weekblad niet langer officieel 

wilde laten fungeren als orgaan van het ansv. Om te kunnen blijven bestaan, moest het 

studentenweekblad een doelmatiger beleid voeren.17 Hoewel de maatregelen ten aanzien 

van de Zuid-Nederlandse abonnees werden gepresenteerd als onderdeel van een breder 

beleid, voelden de Vlaamse redacties zich niet langer serieus genomen. De Gentse corres-

pondenten boden hun ontslag aan. Zij wilden nu een eigen blad oprichten.18

15	  Ibidem, nr. 30, zaterdag 14 december 1907.

16	  Minerva 35 (1910-1911) nr. 26, donderdag 8 december 1910, nr. 27, donderdag 15 december 1910. 

17	  Minerva 37 (1911-1912) nr. 6, vrijdag 3 november 1911.

18	  Ibidem, nr. 14, vrijdag 19 januari 1912. In dit januari-nummer werd een terugblik gegeven op de gebeurtenis-

sen in de laatste maanden van 1911. 
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De op de algemene redactievergadering genomen besluiten waren niet afdoende. Uit 

het woord aan de eerstejaars in september bleek al dat vooral in Leiden sprake was van 

‘verslapping’.19 Er moest kortom iets veranderen. Toen vervolgens de ontgroening te Lei-

den uitliep op een schandaal – het beruchte Leidse groenschandaal van 1911 – was de tijd 

rijp voor verandering.20 In Minerva van vrijdag 24 november werd bekendgemaakt dat 

het niet-corpslid Bartstra was benoemd in de hoofdredactie. Een week later, op vrijdag 

1 december, opende Minerva met het artikel ‘Minerva’s Roeping’, geschreven door de ab-

actis van de hoofdredactie, Fruin. Volgens Fruin kwam er roering in de studentenmaat-

schappij: 

Door de buitenwereld opmerkzaam gemaakt op zijn feilen, gaat men in de studenten-

corpsen zich aan zelfcritiek onderwerpen, verheffen reeds enkelen hun stem en doen 

voorstellen tot verbetering. Ook de velen buiten de corpsen ontwaken uit hun doffen 

slaap, verzamelen en vereenigen zich tot bonden. Er komt nieuw leven, nieuw enthou-

siasme gaat zich uiten. Kan er één tijd zijn, waarin meer behoefte bestaat aan een alge-

meen studentenorgaan? De beteekenis van dit tijdperk heeft de Minerva-Hoofdredactie 

gevoeld en zij wil trachten het ideaal van een algemeen blad te verwezenlijken.21

Minerva wilde van nu af aan onverkort algemeen studentenweekblad zijn. Daarom was 

ook Barstra als niet-corpslid verkozen in de hoofdredactie. Hopelijk zouden de andere 

plaatselijke redacties dit voorbeeld spoedig volgen. Er volgde een oproep aan de bonds-

leden om toch vooral in Minerva te publiceren in plaats van in het (opnieuw) opgerichte 

Alma Mater.22 Ook de vrouwelijke studenten werden nogmaals opgeroepen deel te ne-

men aan Minerva: ‘dan eerst is een orgaan bestaanbaar der studentenwereld, waarin 

zich het geestesleven der studenten weerspiegelt, waarin alle schakeeringen onzer maat-

schappij tot uiting komen’. En Minerva bood daartoe de beste kansen met 350 abonnees 

te Leiden en nog eens 550 lezers in de overige academiesteden; ‘welk Nederlandsch Stu-

denblad kan hierop wijzen?’.23 

Hoofredacteur Bartstra publiceerde het artikel ‘Recapitulatie’ waarin hij de recente ge-

beurtenissen breed uitmat:

Er heeft zich enige weken geleden het kenmerkende feit voorgedaan, dat de Leidse Acad. 

Senaat van Professoren het Supreme Collegium van het fiere en onafhankelike L.S.C. ter 

verantwoording heeft geroepen over schandalen, die in deze organisatie hadden plaats 

gegrepen. Zij heeft, toen het betere deel van het L.S.C. onmachtig bleek, uit eigen be-

weging en afdoende de maatregelen te nemen, die nodig waren, om dergelijke officië-

le ergerlikheden te voorkomen, voornoemd Supreem Collegium, ofschoon gehandhaafd 

19	  Ibidem, nr. 1, vrijdag 29 september 1911. 

20	 Zie ook: W. Otterspeer, De opvoedende kracht van den groentijd. Het Leidse ontgroenschandaal van 1911 (Lei-

den 1995). 

21	  Minerva 37 (1911-1912) nr. 10, vrijdag 1 december 1911. 

22	 Alma Mater. Veertiendaagsch blad ter behartiging van algemeen Nederlandsche studentenbelangen verscheen 

tussen 1911 en 1915.

23	 Minerva 37 (1911-1912) nr. 10, vrijdag 1 december 1911.
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door de Corpsvergadering, tot aftreden gedwongen. Vervolgens heeft zij het ontslagen 

Collegium, benevens de schuldigen in meer eigenlike zin tot zich geroepen en deze tot 

nu toe machtige en representatieve leden van het monumentale L.S.C. – opnieuw: – ge-

dwongen tot het aanhoren van een bestraffing, zó ringelorend en zó vernederend, dat 

deze mensen geen onaangenamer ogenblik in hun leven zullen hebben gehad dan dat 

van het aanhoren dezer morele dondering. Tenslotte heeft de Acad. Sen. deze bestraffing 

laten publiceren ad valvas academiae.24 

Het was volgens Bartstra duidelijk dat het Leidse corps moeilijke tijden doormaakte. 

Maar het leek hem goed dat het corps niet zijn oor te luister zou leggen bij ‘stemmen van 

vroeger, stemmen nog uit die “gelukkiger dagen”, stemmen die aanzetten tot mokken en 

morren’. De redding van het corps moest van ‘buiten’ komen: ‘organisaties van studen-

ten-niet-corpsleden, hoe krachtiger hoe beter, anti-groenen bewegingen en – brochures, 

ingrijpende Senatoren, tuchtigende rectores magnifici, moraliserende “Nederlanders” ’.25 

De artikelen van Fruin en Bartstra gaven ieder op geheel eigen wijze uiting aan de on-

miskenbaar ingezette koerswijziging van Minerva. Het leidde tot hevige commotie in 

Noord- en Zuid-Nederland. De Vlaamse studenten omarmden de hervormingen binnen 

het weekblad. Het bracht hen ertoe terug te komen op het eerder genomen besluit een ei-

gen blad op te richten en zich opnieuw in te zetten voor de Minerva: 

De nieuwe richting waarin [Minerva] wil vooruitstreven, die is het waarnaar de Vlamin-

gen jaren lang reikhalzend hebben gewacht, die is het, welke onontbeerlijk was om het 

grootsche doel van Minerva te verwezenlijken. De Minerva is niet meer bijna uitsluitend 

orgaan van het corps – en wel het lsc – maar ze zal en moet worden tot het algemeen or-

gaan voor alle Nederlandsche en Vlaamsche studenten, en ieder zal er zijne meening in 

zeggen, over wat het ook zij.26 

De voorzitter van de hoofdredactie, J.C. Schuller tot Peursum, bood echter zijn ontslag 

aan. Evenals de voltallige Utrechtse redactie; zij konden niet instemmen met de nieu-

we koers binnen Minerva.27 Er volgde een open brief aan de hoofdredactie waarin werd 

geëist dat Bartstra zijn gewraakte zinsneden zou terugnemen. Was die recapitulatie 

nodig geweest? Mocht een niet-corpslid eigenlijk wel een dergelijk stuk schrijven? De 

hoofdredactie hield zich op de vlakte. Het stuk van Bartstra was niet zozeer van de re-

dactie, als wel van een individueel redactielid. En het was juist de opzet van de nieuwe 

richting dat zowel niet-corpsleden als corpsleden met elkaar in discussie zouden tre-

den – over bijvoorbeeld de missstanden in het lsc. Daarin viel de hoofdredactie niets te  

verwijten: 

24	 Ibidem. 

25	 Ibidem. 

26	 Ibidem, nr. 14, vrijdag 19 januari 1912. 

27	 Ibidem, nr. 11, vrijdag 8 december 1911, nr. 12, vrijdag 15 december 1911. 
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De Hoofdredactie als zoodanig heeft daarin geen opinie. Zij laat een ieder vrij en kiest 

zelve geen partij. Niet hierin schuilt een fout, en eenig berouw van dergelijke gedragslijn 

heeft zij niet, zij zal daarin volharden.28 

Het antwoord van de hoofdredactie was duidelijk. Zo ook het antwoord van de veront-

waardigde corpsleden: zij richtten een eigen studentenblad op: Virtus Concordia Fides. 

Voor hen was het niet mogelijk mee te werken aan het blad dat de identiteit van de stu-

dent niet langer in de eerste plaats wilde ontlenen aan de essentialia van het studentenle-

ven, maar die corpsleden, niet-corpsleden en vrouwelijke studenten allemaal op één lijn 

stelde. In Groningen werden de corpsleden opgeroepen meer te publiceren in Minerva. 

Zolang (‘te recht of ten onrechte, dit zij in het midden gelaten’) het Groninger studen-

tencorps zelf nog geen eigen orgaan had, moesten corpskwesties in de Minerva worden 

besproken. Volgens de Groningse verslaggever kon dat het ‘inwendig corpsleven’ alleen 

maar ten goede komen. Er werd geen nieuw orgaan te Groningen opgericht, maar de Mi-

nerva-redactie sukkelde weg. Op de algemene redactievergadering van Minerva in febru-

ari 1917 te Amsterdam werd bij de rondvraag gewezen op de toestand in Groningen ‘waar 

thans geheel geen redactie is’.29 

De koerswijziging in 1911 was tekenend voor de ontwikkelingen in de studentenmaat-

schappij. Weliswaar wilden de corpsleden niet instemmen met het nieuwe redactiebeleid 

– in die zin vertegenwoordigde Minerva nog steeds niet alle studenten – maar het was een 

onomkeerbare wending. De verschillende geledingen in de studentenmaatschappij ston-

den inmiddels naast elkaar. Of zoals de redactie van Minerva het in het eerste nummer 

voor het collegejaar 1916-1917 verwoordde: 

Broeders, Gij zegt dat gij student wilt worden. Dat is goed. Student zijn is een heerlijk iets, 

maar weet gij wat het beteekent, student te zijn? Hebt gij u er een denkbeeld van gevormd 

en idealen soms? Wat wilt gij? Broeder, wilt gij student zijn of corps-, club- en bondslid, 

in de eerste plaats. Broeder, wilt gij student zijn of jurist, medicus of theoloog in de eerste 

plaats. Broeder, wilt gij student zijn of Leidenaar, Utrechtenaar of Groninger in de eerste 

plaats? Broeder zeg mij: wilt gij student zijn? Of gij corps-, bondslid zijt of niet, het is mij 

eender, mits gij student zijt.30 

De redactie vermoedde dat de oorlog, die op dat moment Europa in haar greep had, on-

vermoedde kansen bood voor de Nederlandse maatschappij. Nederland stond afgezon-

derd van de rest, maar juist vanuit die positie was het wellicht makkelijker de studenten-

wereld als een geheel te beschouwen: ‘en het zal nu misschien menigeen wie dit vroeger 

onmogelijk was, in staat stellen om over de kleine muurtjes, die tusschen corps, club en 

28	 Ibidem, nr. 11, vrijdag 8 december 1911.

29	 Minerva 42 (1916-1917) nr. 17, donderdag 22 februari 1917.

30	 Ibidem, nr. 1, donderdag 21 september 1916.
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bond waren opgericht, heen te zien en te erkennen dat allen een zijn’.31 Inderdaad bracht 

de Eerste Wereldoorlog de verschillende partijen dichter bij elkaar. Voor Minerva hielp 

dat niet meer. Het blad werd in 1923 opgeheven. Maar in datzelfde jaar richtten Groning-

se studenten een plaatselijk studentenblad op: Algemeen Groningsch Studentenweekblad 

‘Der Clercke Cronike van der Schole tho Sunte Meerten’ orgaan der gezamenlijke Studen-

tenvereenigingen, waarin alle studentengeledingen vertegenwoordigd waren. Weliswaar 

bleef de dominantie van het corps (het eenheidsstreven van Vindicat om opnieuw alle 

studenten te vertegenwoordigen bleef bestaan) tot ver in de twintigste eeuw punt van 

discussie in de studentenmaatschappij, maar desondanks luidde dit blad het begin in 

van het bestaan van een plaatselijk studentenblad waarin alle groepen studenten verte-

genwoordigd waren. Een ontwikkeling die zou uitlopen op de oprichting van de plaatse-

lijke universiteitsbrede krant.32 Maar dat is weer een ander verhaal. 

31	  Ibidem. 

32	 Zie hierover: Noordhof-Hoorn, De papieren band om de universiteit.
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Besluit

Het laatste nummer van Minerva verscheen op 14 december 1923. De redacteur van de ru-

briek ‘student en universiteit’, de Amsterdamse student Fr.M. Meyer, had zich voorgeno-

men in het eerstvolgende nummer een recensie te publiceren van het zojuist verschenen 

boek De Omkeer in ’t studentenleven van de hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de 

Katholieke Universiteit van Nijmegen, Gerard Brom. Maar het liep anders. Nu het ‘ster-

vensuur dat vele perken stelt’ genaderd was, wilde hij er in dit laatste nummer van Miner-

va toch nog enkele woorden aan wijden.1 De anti-corporale houding van Brom riep weer-

stand op bij Meyer, maar niettemin waren enkele ontwikkelingen in het studentenleven 

raak getypeerd, waaronder de ‘sociale ontwaking’, de komst van de ‘vrouwelijke studen-

ten’ en het ‘réveil van den godsdienstzin’. Ontwikkelingen die volgens Meyer inderdaad 

een ommekeer in het Nederlandse studentenleven markeerden: de vele religieuze en so-

ciaal-ethische schakeringen onder de studenten hadden zich volgens hem uitgekristal-

liseerd in min of meer gesloten groepen die buiten het eigenlijke ‘neutrale’ academische 

leven stonden. Deze groepen zogen – onbedoeld – alle energie van de academie zelf weg.2 

Dit was feitelijk ook de oorzaak van de opheffing van Minerva. Brom mocht dan clai-

men dat de godsdienstige verenigingen inmiddels een derde van de studenten en een 

derde van de hoogleraren omvatten (en dus de vertrouwelijke omgang tussen beide groe-

pen stimuleerde) maar geen enkele hoogleraar die door Minerva was benaderd om een 

artikel over een algemeen academisch onderwerp te schrijven, had toegestemd. Dat was 

volgens Meyer tekenend: terwijl de religieuze studentenverenigingen bloeiden, blies dit 

blad – dat in de eerste plaats ‘zuiver academische zaken’ beoogde te behartigen – haar 

laatste adem uit. Meyer zag hier niet alleen iets merkwaardigs in, maar ook een ‘gevaar 

voor de universiteit an sich’.3 Maar welke universiteit had Meyer voor ogen? Meyer wenste 

een ‘neutraal’ studentenblad te handhaven dat plaats zou bieden aan alle verschillende 

groeperingen, dat boven alle partijen stond, dat kleurloos was en slechts het algemeen 

belang van de Nederlandse studentenmaatschappij diende. Het was een streven dat de 

landelijke studentenbladen in de tweede helft van de negentiende eeuw kenmerkte, zo-

als ik in deze studie heb laten zien, en dat ondanks de toenemende en onomkeerbare 

segmentatie in de Nederlandse studentenmaatschappij het beleid bleef van Minerva, het 

nog enige overgebleven algemeen Nederlands studentenweekblad. 

1	 Minerva 48 (1923) nr. 12, 14 december 1923.

2	 Ibidem. 

3	 Ibidem. 
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De opheffing van Minerva en de oprichting van nieuwe, dynamische studentenbla-

den van verschillende (plaatselijke) signatuur brachten een belangrijke ontwikkeling in 

de geschiedenis van de moderne universiteit in beeld. De opheffing van dit laatste ‘neu-

trale’ studentenblad en de opkomst van nieuwe, veelal emancipatoire bladen, onthulden 

de veranderende identiteit van de Nederlandse studentengemeenschap aan het begin 

van de twintigste eeuw en in het verlengde daarvan van de universiteit. Die studenten-

gemeenschap verschilde wezenlijk van de negentiende eeuwse studentengemeenschap. 

Dát bleek juist uit de opheffing van Minerva: de afstand tussen het ideaal (zoals Meyer 

dat voor ogen had) en de werkelijkheid was te groot geworden. Voor een ‘neutraal’ alge-

meen studentenweekblad dat slechts plaats wilde bieden aan ‘louter academische zaken’ 

was geen plaats meer in de studentenmaatschappij van de twintigste eeuw. Centraal in 

deze studie stond de vraag in hoeverre het studentenblad zelf een rol heeft gespeeld bij 

deze ontwikkeling. In hoeverre waren de studentenbladen een drijvende kracht in deze 

veranderende studentencultuur? Had Minerva met andere woorden dit lot over zichzelf 

afgeroepen? 

Het ideaal dat Meyer voor ogen had, verwees terug naar de tweede helft van de ne-

gentiende eeuw toen het ‘neutrale’ landelijke studentenblad inderdaad nog een centrale 

functie had. Zoals ik in deze studie heb laten zien, groeide het studentenblad gedurende 

de negentiende eeuw uit tot een belangrijk podium van debat en daarmee ook tot ‘ac-

tor’ in de Nederlandse studentenmaatschappij. Terwijl aan het begin van de negentien-

de eeuw het studentenblad nog niet eens bestond, nam het studentenweekblad in de 

tweede helft van de negentiende eeuw een vanzelfsprekende plaats in de studentenmaat-

schappij in. In deze studie heb ik aangetoond dat deze ontwikkeling samenviel met de 

opkomst van de studentenstand als aparte stand met eigen corpora, almanakken en bla-

den. De positie van de student wijzigde sterk gedurende de negentiende eeuw. Voor 1815 

waren de studenten nog onmondige ‘Academische kinderen’, rond 1870 waren studenten 

mondige (academie)burgers, georganiseerd in corpora die waren uitgegroeid tot de offi-

ciële vertegenwoordigers van alle studenten. Het studentenblad nam in deze ontwikke-

lingen een belangrijke plaats in. Het groeide uit van een ongewenst prul, ‘een pest der Ho-

geschool’, tot een gevestigd en geïnstitutionaliseerd weekbad rond 1870.

De functie van de studentenbladen was tweeledig. Enerzijds boden zij plaats aan nieuws, 

opiniërende artikelen, mengelwerk en illustraties van studenten. Anderzijds bevestigden 

de bladen het bestaan van een studentengemeenschap en waren zij als forum van het 

‘actuele’ debat tegelijkertijd ook een belangrijke ‘actor’ in de (Nederlandse) studenten-

maatschappij. In het eerste deel van deze studie heb ik laten zien dat, ondanks hun kor-

te verschijnen en diffuse karakter, de eerste studentenbladen de studentenmaatschappij 

een bepaalde richting opstuwden. De bladen waren een drijvende kracht bij de emanci-

patie van de studentenstand gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw. Het be-

sef groeide – juist door de voortdurende oprichting van nieuwe studentenbladen en de 

in de studentenbladen gevoerde debatten – dat een eigen studentenblad nodig en nuttig 

was voor de plaatselijke en landelijke studentengemeenschap. Het eerste studentenblad, 
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De gekortwiekte Faam (1825), kon rekenen op grote weerstand, zowel bij de hoogleraren 

als ook in de studentenmaatschappij zelf. Bij de in de jaren dertig en veertig verschenen 

bladen was hiervan geen sprake meer. Hoewel de inhoud van de bladen wel onderwerp 

van discussie bleef. Kenmerkend voor de vroege studentenpers was het zoekende karak-

ter. Zowel wat betreft het vinden van een passende vorm voor het studentenblad als ook 

voor de manier waarop studenten stem wilden geven aan hun groeiende zelfbewustzijn. 

De variatie in de inhoud en vormgeving van de bladen in de begintijd van de studen-

tenpers was erg groot. Dat had alles te maken met het feit dat het studentenblad nog niet 

een bestaand concept was. De eerste studentenbladen hadden qua toon en opzet nog 

een duidelijk spectatoriaal element (‘de brief’ en ‘de samenspraak’ als ‘vertolker’ van de 

boodschap keerden nog veelvuldig terug). Sommige bladen waren geheel opgezet in rijm, 

andere waren juist ordentelijk gerangschikt in rubrieken. Enkele bladen bevatten vooral 

academienieuws en overzichten van examens en promoties, andere bladen publiceer-

den voornamelijk mengelwerk en bevatten ook illustraties (net als de studentenalmanak-

ken). Rond 1850 kreeg het studentenblad min of meer een vast karakter. Het studenten-

blad bevatte opiniërende artikelen, overzichten van academische berichten, opgaaf van 

examens en promoties en ten slotte ook mengelwerk. Het formaat verschoof van octaaf 

(in 1825) naar tabloid (rond 1850). Het studentenblad werd zo een volwaardig nieuwsblad. 

Ook de inhoud van de bladen varieerde aanvankelijk sterk. Het studentenblad gaf stu-

denten gelegenheid zich te uiten over het academisch onderwijs en de ontwikkelingen in 

het hoger onderwijs. Er verschenen veelvuldig artikelen over de handhaving van het La-

tijn, de jaar in jaar uit gebruikte dictaten op de colleges, de grote afstand tussen student 

en hoogleraar, over ontoereikende voorzieningen, de nieuwe regels omtrent examina, de 

inperking van de vrije studie, over verhoogde collegegelden, die bovendien voorafgaand 

aan de colleges in plaats van achteraf (zoals eerst gebruikelijk was) werden geïnd. Maar 

ook het wetenschappelijk werk van hoogleraren en de (goede) colleges werden soms be-

sproken in de bladen. Evenals de wens van sommige studenten dat de plaatselijke in-

stellingen van hoger onderwijs (die gehandhaafd waren in het Organiek Besluit) zouden 

worden opgeheven en dat er één nationale universiteit zou worden opgericht ten behoe-

ve van het hoger onderwijs in het Koninkrijk als ook voor de ontwikkeling van de Neder-

landse student. 

Natuurlijk stelden studenten zichzelf daarbij in de bladen wel voortdurend de vraag of 

en in hoeverre studenten zich over deze zaken mochten uitlaten – of het wel passend was 

dat studenten zich een oordeel aanmatigden over hun leermeesters. De kritiek die volgde 

op de oprichting van eigen bladen liet de studenten niet onberoerd. Maar juist door de 

discussie hierover in de studentenbladen en de voortdurende oprichting van nieuwe stu-

dentenbladen groeide het zelfbewustzijn van studenten en de overtuiging dat juist stu-

denten (omdat zij student waren) zich konden en moesten uitlaten over zaken die hun 

eigen stand betroffen. Na de politieke ontwikkelingen in 1848 riep de redactie van het in 

maart 1849 opgerichte Universiteits-blad haar lezers op bijdragen in te zenden. Studen-

ten moesten bewijzen dat zij niet onmondig, maar juist prima in staat waren om als vol-

waardige burgers deel te nemen aan het publieke debat. Ook studenten moesten gebruik 
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maken van de toegenomen ruimte voor openbaarheid van bestuur en het kritische, pu-

blieke debat in het na 1848 ontstane liberale en democratische klimaat. Deze doorbreking 

van de natuurlijke patriarchale gezagsverhoudingen leidde tot spanningen in de acade-

mische gemeenschap, maar uiteindelijk ook tot erkenning van de studentenstand. Dat 

bleek bijvoorbeeld toen in 1849 de Utrechtse hoogleraar Opzoomer voorstelde dat ook 

studenten zouden meepraten in de aangestelde commissie voor wetsherziening van het 

hoger onderwijs. Dat was weliswaar – ook voor studenten – nog een brug te ver, maar aan 

het begin van de negentiende eeuw was een dergelijk voorstel nog volstrekt ondenkbaar 

geweest. Hieruit blijkt wel hoe het blad als forum voor het ‘actuele’ debat een drijvende 

kracht was in het tot stand komen van een autonome studentenstand. 

Deze deelname van studenten aan het publieke debat bracht tegelijkertijd een belang-

rijke discussie in de studentenwereld op gang over ‘respresentativiteit’. Studenten wil-

den hun stem laten horen en invloed uitoefenen op de publieke opinie, maar kon een 

studentenalmanak of een studentenblad wel de zogenaamde corps d’sprit of de gehele 

studentenmaatschappij vertegenwoordigen? In het Universiteits-blad debatteerden stu-

denten over de vraag of de almanakredactie wel tot stand moest komen door middel van 

coöptatie (zoals tot dan toe gebeurde) of juist door middel van verkiezingen (zodat de 

hele studentenmaatschappij zou worden vertegenwoordigd). Met name hoofdredacteur 

Koorders van het liberale Lucifer (1850) nam een heel duidelijk standpunt in: een studen-

tenorgaan moest de stem zijn van de studenten. Daarvoor was het niet nodig dat zoveel 

mogelijk studenten hun stem zouden laten horen – juist niet – maar slechts de kern van 

bevlogen en getalenteerde studenten. Bij uitstek een standpunt van liberalen, die zich 

wel vaker aanduidden als de kern van de natie. In de jaren zestig werd deze discussie over 

‘representativiteit’ voortgezet in de landelijke studentenbladen. Bijvoorbeeld wat betrof 

het debat over de zogenaamde ‘collegeverslagen’ (in de studentenalmanak), die alleen als 

legitiem konden worden verdedigd wanneer ze daadwerkelijk de mening van het gehele 

corps vertegenwoordigden. Maar ook wat betrof de samenstelling van de redacties van 

de bladen zelf (de Minerva-redacties kwamen bijvoorbeeld tot stand door middel van 

verkiezingen). Deze ontwikkeling toont aan dat de bladen invloed uitoefenden op de be-

stuurscultuur in de studentenmaatschappij, waaronder op de ontwikkeling van (de be-

stuursvorm van) het studentenblad zelf. 

Dat de studenten zich profileerden als een onafhankelijke stand bleef niet zonder ge-

volgen. Om de belangen van de studenten goed te kunnen behartigen was eenheid en 

saamhorigheid een vereiste. De visies op de ontwikkelingen in het hoger onderwijs, de 

studietijd en het studentenleven verschilden soms echter hemelsbreed van elkaar. In de 

bladen riepen studenten elkaar op tot eenheid en discussieerden zij over problemen die 

de studentenwereld verdeelden, als ontgroeningen en de kroeg. Studenten werden gewe-

zen op hun rechten en plichten: van eigen banken in de kerk tot actieve deelname van 

studenten aan het plaatselijke bal en toneel- en muziekuitvoeringen. De bladen scherp-

ten zo bewust en onbewust de ideeën aan over de ‘ware’ student en het ‘ware’ student-

zijn. Deze student werd lid van het corps en onderwierp zich gehoorzaam aan de groen-

tijd. Deze student studeerde weliswaar goed en zocht zijn eigen weg in de wetenschap, 
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maar begaf zich ook veelvuldig onder zijn medestudenten op de kroeg of elders, zonder 

door te slaan in al te grote genietingen. Deze student was geen sjouwer, maar studen-

tikoos, joviaal en hartelijk. Dit beeld komt naar voren in de in de bladen gevoerde dis-

cussies, maar ook in het mengelwerk en de illustraties die in de vroege studentenpers 

veelvuldig voorkwamen. Net als de studentenalmanakken in deze periode bevatten ook 

sommige studentenbladen illustraties. Zij verbeeldden de eigenheid van de studenten-

wereld. De studentenbladen bevestigden en versterkten zo het belang van de centrale 

plek van de corpora, het eigen karakter van de studentenwereld, het corps d’esprit en het 

‘ware’ karakter van de student. Zij hadden met andere woorden een vormende werking 

in de studentenwereld.

In de tweede helft van de negentiende eeuw behield het studentenblad lang deze belang-

rijke functie. De Wet op het Middelbaar Onderwijs (1863) en de Geneeskundige wetten 

(1865) leidden tot nieuwe discussies over het doel van de studie en de vraag wie en wat 

een student was. De nationale onderwijswetgeving versterkte het besef dat een eigen, 

landelijk studentenorgaan nodig was om de belangen van de Nederlandse studenten 

goed te kunnen behartigen. Het in 1864 opgerichte landelijke studentenblad Vox Studio-

sorum bood de Nederlandse studenten alle gelegenheid voor belangrijke verslaggeving 

en debat. Het blad had heel duidelijk een vormende werking wat betrof de identiteit van 

de ‘ware’ (Nederlandse) student en de Nederlandse studentenmaatschappij. 

De nadruk op het middelbaar onderwijs in de nationale onderwijswetgeving en de ge-

lijkstelling van de universitair geschoolde medici aan de kwekelingen van de geneeskun-

dige scholen leidden ertoe dat in Vox Studiosorum sterk de nadruk werd gelegd op het we-

zenlijke verschil tussen academisch onderwijs en beroepsonderwijs. Het was de taak van 

de student om zich tijdens zijn studietijd te vormen voor de Nederlandse maatschappij 

(in plaats van zich te laten opleiden tot een vak). Het corps speelde daarin een cruciale 

rol als ‘kweekschool der beschaving’. De student kon alleen tot volle wasdom komen in de 

omgang met zijn medestudenten (deze wetenschappelijke en morele ontplooiing van de 

student was nauw verwant met het liberalisme). Aanvankelijk werden de ‘kweekelingen’ 

van de Delftse Polytechnische School daarom buiten de Nederlandse studentenmaat-

schappij geplaatst. Pas na hevige debatten in Vox Studiosorum werden zij toch erkend als 

‘ware’ Nederlandse studenten. Uiteindelijk woog hun leeftijd (gelijk aan dat van studen-

ten van de rijkshogescholen), de vrijheid van studie en hun corpsleven zwaarder dan het 

feit dat zij wettelijk gezien tot het middelbaar onderwijs moesten worden gerekend. Om-

gekeerd werden de Vlaamse studenten – die wettelijk gezien wel tot het hoger onderwijs 

konden worden gerekend – vanwege hun politieke, godsdienstige en niet-studentikoze 

karakter afgewezen. Ondanks de inzet van enkele Nederlandse en Vlaamse studenten in 

Vox Studiosorum en vooral in het in 1871 opgerichte Studenten Weekblad om ook deze stu-

denten te betrekken bij de Nederlandse studentenmaatschappij.

Het liberale karakter van Vox Studiosorum kwam ook tot uiting in het streven van de 

redacties naar hervormingen van de corpswetten en de almanakreglementen, het publi-

ceren van overtredingen van groenwetten in de Vox et cetera. Voor alles streefde dit blad 
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naar onderlinge saamhorigheid zodat het voortbestaan van de corpora geen gevaar liep. 

Dit kwam ook naar voren toen bepaalde groepen studenten vreesden dat de oprichting 

van dit landelijke studentenblad – dat aanvankelijk ook plaats bood aan het mengelwerk 

van studenten – de plaatselijke almanak in haar voortbestaan zou bedreigen. De redactie 

besloot daarom niet langer mengelwerk op te nemen, maar de almanak (met daarin het 

mengelwerk) te recenseren. De almanak – de uiting van de corpsgeest en het bewijs van 

een bloeiend corpsleven – werd een statussymbool voor de corpora. Vox Studiosorum/

Studenten Weekblad (1875) en Minerva (1876) legden zich toe op uitgebreide almanakre-

censies. De bladen dwarsboomden de initiatieven van studenten die landelijke letterkun-

dige studentenbladen wilden oprichten. Deze studie toont aan dat de verhouding tussen 

het studentenblad en de studentenalmanak nauwer verwant was aan elkaar en een ge-

compliceerder karakter had dan tot nu toe in de geschiedschrijving is aangenomen. Wel-

iswaar zijn er verschillende deelaspecten van de almanak reeds (gedeeltelijk) bestudeerd 

in de geschiedschrijving van de universiteit, maar een gedetailleerde geschiedenis van de 

plaatselijke studentenalmanakken zou deze relatie beter in beeld kunnen brengen. Dan 

zou er wellicht ook aandacht kunnen worden besteed aan de ontwikkeling in de college-

verslagen en de in de almanak opgenomen rectorale redes (van de corpora), wat nieuw 

licht zou kunnen werpen op de studentengeschiedenis van de moderne universiteit.

De landelijke studentenbladen vertegenwoordigden het algemeen belang van de Ne-

derlandse studentenmaatschappij. Ze streefden naar saamhorigheid onder de studen-

ten op plaatselijk en landelijk niveau. Maar die eenheid werd betwist. Ook in de tweede 

helft van de negentiende eeuw ruzieden – zoals naar voren komt in het tweede deel van 

deze studie – studenten over de plek van de sociëtiet in het studentenleven, het ontgroe-

nen, het mengelwerk en de varia in de almanak. Hierbij speelde exclusivisme een grote 

rol. Weliswaar waren de studenten idealiter in het corps broeders (want ontgroend) en 

dus gelijkwaardig aan elkaar, maar in de praktijk speelde sociale afkomst wel degelijk een 

rol. De Leidse elite betwistte de broederschap door in een burgersociëteit samen te ko-

men, de Groningse aristocraten dwarsboomden de komst van studenten uit de midden-

klasse in de studentensenaat, de Utrechtse armere studenten (theologie) werden buiten 

het corps gehouden door het lidmaatschap van het corps te verenigen met het lidmaat-

schap van de kroeg (wat lidmaatschap onbetaalbaar maakte). Hiertegen probeerden li-

berale studenten als Harting, De Beaufort, Cort van der Linden, Thorbecke en anderen in 

Vox Studiosorum op te komen. Het landelijke blad was hierbij een belangrijke spreekbuis 

voor verschillende partijen zoals de Utrechtse corps-vs-kroeg-kwestie liet zien, waarbij 

Vox Studiosorum en het Studenten Weekblad recht tegenover elkaar kwamen te staan. De 

liberale studenten trokken overigens aan het langste eind: het voortbestaan van het corps 

was belangrijker dan de sociëteit als centrum van het studentenleven.

Het streven naar eenheid en het boven de partijen willen staan, werd in de loop van de 

negentiende eeuw lastig te handhaven. Veranderende wetgeving (studenten kregen eerst 

kerkelijk stemrecht en vervolgens politiek stemrecht), de schoolstrijd, het debat over de 

dienstplicht en de opkomst van het sociale vraagstuk doorkruisten het (vormings)ideaal 

van de student die zich ‘uit aard van zijn roeping’ niet verbindt aan een godsdienstige 
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of politieke partij. Het corps als ‘kweekschool der beschaving’ vertegenwoordigde dit li-

berale vormingsideaal. Maar niet alle (liberale) studenten konden hier nog mee instem-

men. Zij verwierpen de strikte scheiding tussen de studentenmaatschappij en de burger-

maatschappij. Zij vonden het juist een goede ontwikkeling dat de student zich nog met 

iets anders bezighield dan met (doorgeschoten) corpspolitiek. In de landelijke bladen 

werd volop over deze onderwerpen gediscussieerd. Maar Vox Studiosorum en Minerva 

handhaafden hun liberale ‘neutraliteit’ en gematigdheid. Zij weerden debatten met een 

te groot politiek of sociaal gehalte of spraken zich uit tegen dergelijke artikelen. 

De landelijke bladen werkten met hun beleid van ‘neutraliteit’ en gematigdheid de op-

richting van nieuwe studentenbladen in de hand zoals de Volkstribuun (1882) en later 

Propria Cures (1890) en de Delftse studentenbladen. Vox Studiosorum overleefde deze 

concurrentie niet en werd uiteindelijk een Utrechts corpsblad, maar Minerva bleef alge-

meen studentenweekblad en profileerde zich hoe langer hoe meer als de vertegenwoor-

diger van de ‘algemene belangen’. Feitelijk was dat het corporale belang, dat ooit samen-

viel met het algemene belang, maar nu een steeds kleiner wordende groep vormde in 

de Nederlandse studentenmaatschappij. Hoewel die ontwikkeling in Leiden (en in Gro-

ningen) minder snel ging dan in de andere academiesteden, wat een verklaring kan zijn 

voor de houding van de hoofdredactie van Minerva en het achterwege blijven van de op-

richting van een plaatselijk blad in Groningen. Het was dus niet verwonderlijk (zoals ik 

in het derde deel heb laten zien) dat nieuwe, opkomende groepen in de studentenmaat-

schappij hun eigen bladen oprichtten. De niet-corpsleden richtten Alma Mater (1888) op, 

de studenten-socialisten Stemmen (1891), In den Nevel (1897) en het [Delftsch] Studenten- 

Weekblad (1898). De vrouwelijke studenten richtten in 1910 het Utrechtsch Maandblad op. 

In deze bladen verwoordden de studenten hun nieuwerwetse ideeën en idealen over het 

doel van de studie, de ‘ware’ student en het studentenleven. Zij hadden met hun bladen 

hetzelfde doel voor ogen als ooit de oprichters van het eerste studentenblad: zij wilden 

een eigen stem in het publieke debat, opkomen voor hun rechten, hun eigen belangen 

behartigen en erkend worden als gelijkwaardige leden van de academische gemeen-

schap. Deze nieuwe bladen weerspiegelden kortom niet alleen de gedifferentieerde stu-

dentenwereld, maar bevestigden en versterkten die ook. Daaruit blijkt dat Minerva – door 

vast te houden aan de ‘ware’ student in de corporale zin van het woord – haar eigen lot 

over zich afriep. Dat die richting een principiële keuze was, bleek wel toen vrouwen en 

niet-corpsleden in 1911 toegang kregen tot de redactie: de vaste ‘corporale’ kern verliet Mi-

nerva en richtte een eigen blad op: Virtus Concordia Fides. Deze studenten ontleenden 

hun student-zijn in de eerste plaats aan de essentialia van het studentenleven.

Het is niet toevallig dat de oprichting van de plaatselijke bladen in Amsterdam en Delft 

samenviel met het groter worden van deze plaatselijke studentengemeenschappen. Tot 

ver in de negentiende eeuw namen de studentenaantallen niet exceptioneel toe, maar 

dat veranderde rond 1890 snel. De Delftse en Amsterdamse studenten – als respectieve-

lijk kwekelingen van de Polytechnische School en studenten aan het Gemeentelijk Athe-

neaum – hadden zich met moeite een plek verworven in de landelijke studentenbladen 
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(zoals ik heb laten zien in deel twee). Met name de Amsterdamse studenten misten er-

kenning in de landelijke bladen voor de verheffing van het Athenaeum tot Gemeente-

lijke Universiteit en de groei van hun universiteit. De oprichting van plaatselijke bladen 

in deze steden was ook het bewijs van hun groei tot volwaardige universiteitssteden (al 

kreeg Delft pas in 1905 bij wet de status van hoger onderwijs). Die plaatselijke bladen ver-

tegenwoordigden echter niet de gehele plaatselijke studentengemeenschap, zoals de op-

richting van Alma Mater bewees. De segmentatie van de studentenmaatschappij zette 

door, op plaatselijk en op landelijk niveau (met de oprichting van nieuwe universiteiten 

naast de rijksuniversiteiten). 

Die differentiatie zette ook door in de universitaire pers. In de twintigste eeuw wer-

den talloze studentenbladen opgericht van verschillende signatuur. Er verschenen ook 

nog allerlei faculteitsbladen en vakbladen (naast de groei van het aantal studenten en 

universiteiten nam ook de specialisatie in de wetenschap vanaf het einde van de negen-

tiende eeuw enorm toe). Opvallend was overigens dat na de Eerste Wereldoorlog de ver-

schillende partijen elkaar toch vonden in gezamenlijk uitgegeven plaatselijke studenten-

bladen. Ik noemde in het laatste hoofdstuk kort het in 1923 in Groningen opgerichte Der 

Clercke Cronike, gezamenlijk orgaan van alle studentengeledingen. Waarom lukte het dit 

plaatselijke blad wel om algemeen te zijn? Was het interessant voor alle partijen? Was het 

daadwerkelijk algemeen? Het plaatselijke studentenblad ontwikkelde zich na de Tweede 

Wereldoorlog tot de universiteitsbrede krant; een blad door en voor alle leden van de aca-

demische gemeenschap. Wat betekende het samengaan van hoogleraren, docenten, stu-

denten en overige werknemers in één gezamenlijk orgaan? Hoe kwam die ontwikkeling 

tot stand? En waaruit kwam zij voort? Was het een streven naar het omvatten van alle le-

den van de academische gemeenschap, die door groei en specialisatie steeds minder ge-

meenschappelijk hadden? Deze vragen vereisen een ander, nieuw onderzoek. Maar het 

is hoe dan ook evident dat de ontwikkeling van de universitaire pers iets zegt over de 

ontwikkeling van de universiteit en – zoals deze studie onderstreept – dat de universi-

taire pers daarin zelf een belangrijke actor is. Als forum van het actuele debat stuwt zij 

de academische gemeenschap een bepaalde richting uit. Met andere woorden: de ma-

nier waarop een universiteit zich representeert zegt ook altijd iets over de identiteit van 

de universiteit zelf. 
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Summary: the voice of the student
Student papers in the Netherlands in the nineteenth 
century

In 1825 some students of the University of Utrecht published a student paper: De ge-

kortwiekte Faam. This was a novelty: a paper for students edited by students. The profes-

sors of the academy of Utrecht condemned the initiative. They found it highly inappro-

priate for students to speak out for themselves. Even so, the initiative was soon followed 

by students of the academies in Leiden and Groningen. In the second half of the nine-

teenth century the student weekly had become a normal aspect of student life. This study 

analyses the history and development of the student paper as a genre: from the exper-

imental first small and short-lived papers in the first half of the nineteenth century, to 

the institutionalized and flourishing weekly in the second half of the nineteenth century.

In the historiography of the university these student papers have often been used as 

a source by the historian, as they include rich material to illustrate her story. The papers 

as a genre have not yet been the subject of study. Nevertheless, the student paper had an 

important function for students and student life, as I claim in this study. It did not just re-

flect changes in the history of student life, it actually and actively impelled ideas and re-

forms in student life. 

In the first part of this study (chapters 1 to 5) I examine the ‘development’ of the student 

paper. Since a paper for students was without precedent, the variety between the first 

range of papers was enormous. Some papers resembled the so-called spectators (a very 

popular type of paper in the eighteenth century): they taught students all kinds of lessons 

through letters. Other papers provided concise overviews of exams and academic news. 

Several papers also included illustrations, poetry and prose of student life, whilst in other 

papers such kind of contributions were scarce. Some papers were local, other papers at-

tempted to encompass all academies in the Netherlands. What they had in common, was 

their short existence. These student papers not only revealed a lot about student life, they 

actually influenced students’ ideas. The student-reader learned how to behave as a stu-

dent, how to dress, how to participate in society, and what to think of new education laws. 

Therefore these papers defined and redefined the identity of the ‘genuine’ student and stu-

dent life. The illustrations, poetry, prose, and articles which discussed the typical aspects 

of student life (such as the initiation rituals, friendships, clubs) influenced student life 

itself. Furthermore, these papers strengthened ties among students in the Netherlands. 

The papers brought about a growing awareness of a national community of students.

Students’ recurrent efforts to hold on to their own papers, in spite of the difficulties 

of publishing, reveal their opinion that a student paper was essential for them to voice 

their needs, and reflect their intense wish to take part in the public debate. At the same 
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time, as I argue in this study, the papers not only reflect this development, but actually 

were an ‘actor’ in these changes. The urge to participate in public debate was very strong-

ly advertised by Lucifer. Academische courant (1850-1853). This student paper stimulated 

the students – just because of their status of being a student – to participate in the de-

bate about higher education, student literature, the national student community and 

student life. The liberal political climate in the Netherlands just after 1848 encouraged 

students to speak out for themselves. Lucifer underlined the liberal ideas: a student pa-

per should not publish all students’ opinions, but instead represent their voice. A leading 

group, the intellectual elite of the students should enlighten the rest of the student com-

munity. Around the 1840s and 1850s the voice of the students was recognized, and also the 

necessity of a student paper. But the liberal ideas of Lucifer also included the elimination 

of the existing (provincial) academies in favour of the foundation of one national acade-

my for the most talented young men (and future elite) of the Netherlands. Although the 

necessity of a national weekly for students was widely recognized, the unpopular idea of 

a national university led to the end of Lucifer.

The important Secondary Educational Act of 1863 made students long for a new stu-

dent paper. In 1864 some students from the academies in Utrecht and Leiden published 

Vox Studiosorum, in 1871 followed by Studenten Weekblad. In 1875 these two student papers 

merged as Vox Studiosorum/Studenten Weekblad. In 1876 another weekly was published: 

Algemeen Nederlands Studenten-Weekblad Minerva. These national student papers ex-

isted side by side for many decades. In the second part of this dissertation (chapters 6 to 

11) I examine the influence of these national student papers on student life at four differ-

ent levels. In the first theme (chapter 7) I discuss the importance of these student papers 

in the nationalisation of the student community. On the one hand these papers reflected 

the increasing process of nationalisation. On the other hand these papers strengthened 

this process of nationalisation. Students discussed the developments in higher educa-

tion. The stories of the students of the other academies made the students feel connect-

ed. They belonged to a national community. At the same time the appearance of the na-

tional student papers led to the emergence of a regional identity, and to the exclusion of 

some students who were not considered to be ‘genuine’. (‘Genuine’ students were those 

who studied at a state university, not those who studied at a Polytechnical School). After 

a lot of discussion these students were finally accepted. 

In the second theme (chapter 8) I analyse the relationship between the student paper 

and the other student periodical that emerged in the nineteenth century: the student al-

manac (the official annual of the students’ corps). A close look reveals a complex link be-

tween the national paper and the local almanac (which was seen as a status symbol of the 

students’ corps). In the third theme (chapter 9) I reflect how the national student papers 

– dominated by liberals – tried to bring about unity in the (national) student community. 

Therefore, students had to interact with each other. They had to join the students’ corps 

and they needed to visit the clubs. Religious and political beliefs were supposed to be of 

secondary importance. Actually, the mingling of all these principals and beliefs would 

cultivate and polish the students as the spes patriae. This would make them ready to fulfil 
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their position in society after they had finished their studies. In the fourth theme (chap-

ter 10) I argue that these ideals of unity and ‘genuine’ student life were under threat. Some 

students doubted the necessity of joining students’ clubs for example, while others pro-

tested against the preached indifference to political, social and economic developments. 

New national laws allowing students to vote (in 1867 in church, in 1887 in politics) led to 

new debates in the national papers. 

The discussions in national student papers about the necessity for students to dedi-

cate their time and effort to political and social work forced students to reconsider their 

ideas about ‘genuine’ student life. Vox Studiosorum/Studenten Weekblad and Minerva re-

mained very strict in their beliefs as to what should and what should not be published in 

a student paper. For some students – as I discuss in the third part of this study (chapters 

12 to 15) – the unwillingness of the national student papers to reform and to adjust made 

these students decide to publish new student papers. In Amsterdam and Delft students 

published new student papers that can be characterized as socialist (for example, Stem-

men and In den Nevel). These papers defined the student in a new way. Because the stu-

dent had all the opportunities to serve society, it was his duty to do so. These new student 

papers evoked a new way of student life. They attacked the traditional way of student life 

and the established student papers. Students of the other academies tried to elevate the 

debate about these questions in Vox and Minerva.

At the same time new groups of students published their own student papers to give 

voice to their beliefs and opinions about student life. The aforementioned educational 

laws in the second half of the nineteenth century created opportunities for the middle 

class. These students lacked the classical education of the Dutch elite, they also lacked 

the money to participate in the rather expensive student life (the costs to join the stu-

dents’ corps were significant). Therefore they founded their own unions and also their 

own papers. In these papers they discussed their ideas regarding student life. Actually, 

these papers gave voice to a large number of students who were ignored by the domi-

nant students’ corps and the established papers. They contributed to the emancipation 

of these new groups of students in the national student community. 

The emancipatory effect of the student paper is also clearly illustrated by the case of fe-

male students entering the academies at the end of the nineteenth century. The male dom-

inated student paper forced the female students to publish their own paper: Utrechtsch 

Maandblad voor Vrouwelijke Studenten (1910). It lasted for two years. The developments in 

student life pressed the national student papers to abandon their one-sided position. All 

students should participate in Minerva. Therefore the female students were asked to give 

up their own student paper and join Minerva. The female students agreed, but it is striking 

that some female students were convinced that the emancipation of female students was 

served best by the preservation of their own student paper. The attendance of a female and 

a non-member of the students’ corps in the editorial staff of Minerva lead to the withdraw-

al of those students who still wanted to believe that the identity of a ‘genuine’ student could 

not correspond to any non-student-like characteristics such as politics, socialistic ideas, 

membership of a union or being a female. They founded a student paper of their own. 
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In the end, the national student paper lost the central role which it had played for sev-

eral decades. It was no coincidence that the founding of new papers in Amsterdam and 

Delft occurred after a growth of student populations in these cities. These local student 

papers illustrated and confirmed that they were equal to state universities. These new 

student papers did not represent the student population in general, something which the 

national student papers had claimed for several decades. They actually reflected the dif-

ferential character of student life at the end of the nineteenth century. This development 

was also visible in the student press itself: not only the different groups of students found-

ed their own student paper, the specialization in higher education brought about a lot of 

different types of papers (such as faculty papers and scientific papers). It was a trend that 

continued into the twentieth century. The First World War made students again long for 

a strong community. For example, students in Groningen published a new student paper 

that included all students. This paper developed into an academic weekly in the second 

half of the twentieth century, a paper for the academic community as a whole. These de-

velopments in the student press not only reflect important changes in academic life, they 

have also pushed the academic community in a specific direction. The way in which a 

university represents itself reflects the identity of the university itself.
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Dankwoord

Hugo, onze oudste zoon, verklaarde een tijdje terug – toen dit boek bijna af was – dat 

het toch heerlijk voor mij moest zijn als ik niet meer de hele tijd op mijn werkkamer zou 

hoeven zitten: ‘zo saai!’ leek hem dat. Het was verre van saai, maar het is inderdaad fijn 

dat ik nu de laatste twee pagina’s van dit boek schrijf. Niet de onbelangrijkste overigens, 

want hier wil ik alle mensen dank zeggen die mij hebben geholpen en gesteund bij het 

schrijven van dit boek. Als eerste wil ik mijn promotor Klaas van Berkel bedanken. Zijn 

enthousiasme voor het onderwerp, zijn deskundigheid en zijn zorgvuldige en kritische 

commentaar op mijn teksten waren een grote bron van inspiratie voor mij. Waar ik hem 

voornamelijk voor wil bedanken is de rust en het vertrouwen waarmee hij mij altijd tege-

moet is getreden. Ik was en ben erg verguld met hem als promotor.  

Dank ook aan mijn tweede promotor Maarten Duijvendak voor het lezen en bespre-

ken van de verschillende delen van het manuscript. Hij heeft me terecht gedwongen kri-

tisch naar mijn ‘darlings’ te kijken en een deel van de interessante en vermakelijke cita-

ten van studenten te schrappen. Nog anderen hebben meegelezen: Frits Broeyer, Libuše 

Molenaar, Johans Brink, Willem Noordhof, Eelco van Es en Corrie Hoorn-de Leeuw. Ik 

ben hen daarvoor zeer erkentelijk. De beoordelingscommissie bestaande uit Doeko Bos-

scher, Marcel Broersma en Leen Dorsman wil ik hartelijk danken voor het grondig lezen 

van mijn proefschrift. Pieter Caljé, lid van de promotiecommissie, wil ik bedanken voor 

de inspirerende gesprekken over studentengeschiedenis. Niets is zo leuk dan je fascinatie 

voor je onderwerp met een gelijkgestemde te kunnen delen.

De Commissie Geschiedschrijving Rijksuniversiteit Groningen ben ik erkentelijk voor 

de mogelijkheid die mij is geboden om dit promotieonderzoek te doen. Het ICOG en met 

name Marijke Wubbolts, Erica van Boven en Herman Hoen wil ik dank zeggen voor de be-

geleiding tijdens dit onderzoek. De door het ICOG georganiseerde seminars waren niet 

alleen leerzaam, maar ook nuttig vanwege de ontmoeting met collega promovendi. Ro-

berto Dagnino kwam tijdens zo’n seminar met het idee om een ‘aio-kring’ op te richten. 

Het was niet alleen heel goed om elkaars werk te lezen, maar ook gezellig om elkaar te 

ontmoeten. Datzelfde geldt voor de ‘Leiden-Groningen-groep’. Het was ieder jaar weer 

inspirerend om een paar dagen met elkaar op te trekken en ‘aio-lief-en-leed’ met elkaar 

te delen. Hier wil ik ook Adriaan van Veldhuizen bedanken voor de kopjes koffie waar hij 

me op trakteerde als ik in Leiden was om ‘de bladen’ door te ploegen.  

Dat brengt me dan vanzelf bij ‘mijn studentenbladen’. De meeste stonden al die jaren 

in een traliekast op de zaal Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Gronin-

gen. De medewerkers haalden – zodra ze me zagen – al standaard de sleutel van de kast 
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tevoorschijn. Ik ben hen zeer erkentelijk voor de verleende hulpvaardigheid en gastvrij-

heid. Dat geldt natuurlijk ook voor de medewerkers van de overige bibliotheken en ar-

chieven. Ik dank hier ook Renate Huttinga die mij heeft geholpen met het beeldmateriaal. 

De medewerkers van Uitgeverij Verloren breng ik hulde voor het feit dat ze mijn ‘eeuw van 

papier’ in zeer korte tijd hebben getransformeerd naar een boek. 

Graag bedank ik hier ook mijn familie, mijn vrienden en mijn collega’s voor de fijne ge-

sprekken en het samenzijn. Het is goed te weten dat het gesprek direct zal worden her-

vat als je de ander weer ontmoet – zelfs als dat pas na lange tijd is. Ik dank Koos en Kees 

Praagman voor hun ‘thuis’, Nora Ludwig en Salomé Labelle voor hun vriendschap, Joa-

chim Schreurs voor de prachtige wandelingen en dito gesprekken. Jan Schreurs (in liefde-

volle herinnering) en Libuše Molenaar, Marije Hristov en Marlies Heine, Roelof Lousma 

en Ria Travaille, Jaap en Jeanette van den Born, Wouter en Eleen Hulstijn (ik geef het stok-

je nu door aan jou Wouter) dank ik voor alle afleiding. Jullie aandeel in dit boek is groot. 

Dit geldt niet minder voor Jan Blaauw, Beno Hofman, Jelte Olthof, Maarten Zwiers, Do-

rien Daling, Hanneke Hoekstra, Mineke Bosch, Stefan van der Poel, Clemens Six, Stefan 

Couperus, Inge Potstra, Sieka Berkhout, Sjaak en Annemieke van den Berg, Bas Hoorn en 

Letty Scheers.

Het schrijven van een proefschrift in combinatie met een jong gezin was soms een or-

ganisatorische puzzel. Mijn buurvrouwen Marianne van der Mooren en Gina Buwalda, 

mijn schoonzussen Janita Wubs en Dinette Noordhof en mijn schoonmoeder Ria Noord-

hof-Bouwkamp ben ik zeer erkentelijk voor alle keren dat ze zich over de kinderen heb-

ben ontfermd. Mijn allergrootste dank in dezen gaat uit naar mijn moeder, Corrie Hoorn-

de Leeuw, die werkelijk een duizendpoot is. Ze paste niet alleen iedere week enkele dagen 

op de kinderen, maar ze las daarnaast ook mijn teksten en spoorde me aan vooral rustig 

door te werken. Zoiets lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Graag had ik 

in dit dankwoord ook mijn vader willen betrekken, maar hij heeft de voltooiing van mijn 

proefschrift niet meer mogen meemaken. Ik wil hier ook mijn beide zussen, Lineke van 

Andel en Henriëtte Rampen, bedanken. ‘Hé zus’ – zijn twee prachtige woorden. Dat Line-

ke aan mijn zijde staat als paranimf getuigt van de band tussen ons drieën, die met de tijd 

hechter wordt. Bijzonder blij ben ik met Reinbert Krol. Ik dank hem voor  alle diepgaande 

en minder diepgaande gesprekken. Zijn humor en relativeringsvermogen waren onont-

beerlijk. Het kon niet anders dan dat hij mijn paranimf is. 

Het belangrijkste voor mij zijn Klaas, Hugo, Laura en Marit. Ik wil Klaas bedanken 

dat hij het met mij heeft aangedurfd. Het is moeilijk onder woorden te brengen hoeveel 

kracht er schuilt in de liefde van iemand die al van jongs af aan van je houdt. Ik draag dit 

boek daarom op aan hem  en aan onze schatten van kinderen: Hugo, Laura en Marit. We 

houden koers!
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Rengers Hora Siccama, W.C. 315-316

Ribbius Peletier, A.E. 331

Ridder, N. de 203, 236-237

Roëll, W.F. 20

Rogge, F.W.O. 106

Rogge, H.C. 121

Roland Holst, Henriëtte 324

Rom Colthoff, M. 258

Roodhuyzen Jr., H. 121

Rooyaards, H.J. 81

Roy, A. le 137, 226-227

Royen, I.A. van 176

Rutgers van der Loeff, A. 245

Rutgers van der Loeff, Marcus 245

Rutgers, Abraham 203

Rutgers, J. 137, 168

Rutgers, Justine 203

Ruyter, J. de 272

Sabbe, J.L.M. 178-179

Sabbe, Maurits 178

Salomons, Annie 319, 323, 325-327, 329

Salomons, H.A. 323

Salverda, M. 161-162

Schaepman, H.J.A.M. 188

Scheltema sr., J. 44-45

Scheltema, F.G.  338 

Scheltema, Jan 44-45

Schepers, J.B. 210-211, 263

Schiffer, F.E.B. 176

Schmidt, G.M.S. 338

Schneither, Evelina 137

Scholten, J.H. 257

Scholtens, J. 321

Schröder, J.F.L. 73

Schuitemaker, F.P. 156, 259

Schuller tot Peursum, J.C. 347

Schuller tot Peursum, L.C. 180, 201

Severus, Alexander (Alexander Verhuell) 81

Sibmacher Zijnen, W.N.F. 156

Sichterman van de Brake, A.E. 106

Siegenbeek, M. 53

Sillevis, A. (Reedt Dortland van) 325-327, 

329

Simons, D. 205
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Slingervoet Ramondt, J.E. 161, 164

Sluiter, C.Ph. 330

Soera Rana (Isaäc Esser) 141

Someren Brand, Jan Eduard van 152

Somerwil, P. 147

Star Numan, Cornelis 57-59

Statius Muller, P.L. 35-38

Steinmetz, S.R. 299-300

Stern, J.L. 234-235, 271

Strick van Linschoten, H. 308

Stuart Mill, John 172

Stuart, Martinus 55

Swinderen, Th. van 23, 42, 44-47, 53, 69, 193

Teixeira de Mattos, L.F. 301

Tellegen, B.D.H. 171-172

Tellegen, J.A. 171-172

Terlaenen, A. (A.M.N. Prayon van Zuylen)

 180-182

Terveen en Zn., J.G. 85

Terveen, J. G. van 49

Teutem, F. van 58

Tex, H.P.G. den 310

Thorbecke, J.R. 92, 109, 114, 119, 158, 227

Thorbecke, W. 227, 355

Timmerman, A.W. 150, 152

Tissot van Patot, E.A. 304

Toit, S.J. du 251

Tollens, Hendrik 72

Toorop, Jan 306-307

Toynbee, Albert 297

Triebels, Maurits 292-296

Triebels, Rudolf  292-296 

Troch, Lut 15

Troelstra, P.J. 209-210, 238

Tsoe Meiren, Eduard van (Jan Eduard van 

Someren Brand) 152

Tydeman, J.W. 204, 225-226

Tydeman, P.H. 236

Uildriks, J.W. van 106

Valeton, J.J.Ph. 203

Valeton, M.C. 203

Veegens, J.D. 254-256, 263

Verhoeff, W.H.A. 106

Verhuell, Alexander 79, 81, 83, 105, 128, 243

Verkouteren 258-259

Verloren, J.P. 136, 248

Vermeulen, P.J.F. 179

Vermijne, J.C. 63, 65

Versluys Poelman, A. 322

Visscher, L.G. 108

Vissering, S. 108, 114, 199, 205

Vitringa, C.L. 176

Vloten, J. van 161

Vlugt, W. van der 183, 293, 298-299 

Vogtlim, Marie 323

Voorst Vader, M.H.J.P. van 344

Vooys, I.P. de 304-306

Vooys, C.C.N. de 304

Vos, Jan 174

Vos van Steenwijk, C. de 247

Vredenburch, W.C.A. van 13, 67, 260-261, 

298-300

Vredenburgh, A. van 239

Vreede, G.W. 58, 136, 141

Vries, A. de 179

Vries, Harry de 15 

Vries, J.J. de 263

Vries, Jeronimo de 58-59

Vries, M. de 178

Vries, Tiemen de 317

Vriesendorp, I. 233

Vrolik, A. 164

Vrolik, Willem 164

Vuylsteke, Julius 178-179

Waerden, J. van der 308-311 

Waerden, Th. van der 307-308, 310

Wal, J. de 69

Walraven Platteeuw, P.A. (W.A. Heringa) 179

Walsen, Catherina van 342

Waltman Jr., J. 304, 309

Wesselink, E.G. 137 

Wibaut, F.M. 188, 199, 306-307

Wicherink 290

Wichmann, C.G. (Meyer) 334-336, 340

Wiedijk, Pieter 295

Wierdels, F.J.A.M. 188-189, 262, 280-284, 289

Wijck, B.H.C.K. van der 172

Wijndels, Johanna Lijntje 234
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Wildeboer, G. 316

Wilhelmina, koningin 298

Willem I, koning 18, 20, 57 

Willem II, koning 92, 98, 105

Wilhelm I, koning van Pruisen 180

Winkel, J. te 179-181, 211

Winkel, L.A. te 178-179

Winkler Prins, A. 89-90

Witt Hamer, M.J. de 198-199, 227

Wolters, J.B. 72

Worp, J. 174

Worp, J.A. 174-175

Wortman, J.L.C. 272, 279

Wrede, J.F.C. 323

Wttewaal, G. 141, 216, 233

Zimmermann, A.G. 121

Zimmermann, Hardy E. 14

Zweeden, P. van 76
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‘Een schaar in de handen van kinderen’, zo typeerden de hoogleraren in 
1825 de oprichting van het eerste studentenblad. Het was ongehoord 
dat studenten zelf de pen ter hand namen. Het initiatief kreeg echter  
navolging: al snel verschenen ook in de andere academiesteden stu-
dentenbladen. Enkele decennia later was het bestaan van een lande- 
lijk studentenweekblad een vanzelfsprekendheid. Annelies Noordhof-
Hoorn analyseert de ontwikkeling van het Nederlandse studentenblad in 
de negentiende eeuw. Zij laat zien dat de studentenbladen niet alleen 
de identiteit van de student weerspiegelden, maar die ook vormden. Ze 
definieerden wie en wat een student was, hoe hij zich diende te gedra-
gen en hoe hij zich moest verhouden tot de politiek en de maatschap-
pij. Dit leidde tot hevige debatten en tot de oprichting van weer nieuwe 
bladen. Dit boek toont het belang van de universitaire pers voor de 
moderne universiteit aan.

STUDIES OVER DE GESCHIEDENIS VAN DE GRONINGSE UNIVERSITEIT 9
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