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A.W. REININK 

UNIVERSIT AIRE ONDERKOMENS 

EN HUN BESTUDERING 

In het eerste rondschrijven (18 januari 1983) dat opriep tot de vor
ming van onze Werkgroep staat, bij de vermelding van de 'veelvoud 
van vraagstellingen' en de 'onderscheiden disciplines' vanuit welke 
de geschiedenis van de universiteiten in Nederland en elders reeds 
wordt onderzocht, opgemerkt dat 'de architectuur [ ... ] al evenmin 
vergeten' wordt. Deze woorden wekken terecht de suggestie dat de 
architectuur van de universiteiten en hogescholen vanouds bij de be
oefenaren van de universiteitsgeschiedenis niet in het centrum van de 
belangstelling heeft gestaan. 

Dit geldt zeker voor ons eigen land. In de respectabele bibliotheek 
van gedenkboeken en andere werken die over de geschiedenis van 
onze universiteiten en hogescholen handelen komen maar sporadisch 
titels voor die in het bijzonder de universitaire gebouwen betreffen. 
Een opvallende verschijning is echter het al in 1899 verschenen 
werkje De Universiteitsgebouwen te Utrecht vanS. Muller Fz. 1

. Afge
zien van een klein aantal artikelen en enkele inventariserend-topogra
fische werken over de gebouwen van een afzonderlijke instelling, is 
Muliers boekje tot voor enkele jaren geleden de enige geschiedkundige 
verhandeling over universitaire architectuur in Nederland gebleven2

• 

Daarbij moet echter meteen worden opgemerkt dat Muller geen 
architectuurhistoricus was en dat mede om deze reden geen bouw-

1) S. Muller Fz., De universiteitsgebouwen te Utrecht, Utrecht 1899. (Heruitgave, verzorgd 
door J.W. Smit, Groningen 1956). 

2) In oktober 1970 verscheen een speciaal nummer over universiteitsarchitectuur van het 
tijdschrift Plan (jrg. 1, nr. 10). - Wonen-TA!BK wijdde zijn nummer 3 van 1979 aan het 
thema 'Universiteitsbouw en de stad'. - Zie verder: Universiteit en architectuur. Ontwerpen 
ten behoeve van de Leidse Universiteit 1600-1900, catalogus tentoonstelling, Leiden 1979. 
- C.E. de Jong-Janssen, Knap bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunst· 
historisch perspectief, Groningen 1981. - A. van der Woud (red.), De innige betrekking 
tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, 
1950-1984, Groningen 1984. 
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kunstige (laat staan: bouwkundige) analyses in zijn verhandeling 
voorkomen. Plattegronden komen dan ook nagenoeg niet en door
sneden helemaal niet voor bij Muller, welke omstandigheid het soms 
onmogelijk maakt om zich de ruimtelijke dispositie van het be
sprokene voor te stellen. 

Misschien zijn er onder de lezers van dit Bulletin lieden die vinden 
dat het niet nodig is om bij verhandelingen over universiteitsgebouwen 
architectuurhistorische analyses, compleet met zulke technische 
zaken als plattegronden, doorsneden en gevels, te presenteren. Met 
andere woorden: als de historici van de bouwkunst dat niet kunnen 
laten, kunnen zij volgens deze lieden hun gang wel gaan, maar hun 
bevindingen kan maar nauwelijks betekenis worden toegekend voor 
ons algemene inzicht in de universiteitsgeschiedenis. 

Zo'n opvatting zou volledig stroken met ervaringen die auteur 
dezes heeft opgedaan met de houding van hoogleraren en andere 
universitaire werkers in Nederland inzake het belang dat men in die 
kringen hecht aan goede architectuur voor de universiteiten. Bij 
bouwplannen pleegt men wel te praten over de aantallen vierkante 
meters die moeten worden verdeeld, maar niet over de eisen voor de 
visuele eigenschappen die men graag zou willen stellen voor zowel 
de binnenruimten als het exterieur van de universitaire gebouwen. 
In herdenkingsbundels zal men doorgaans dan ook vergeefs zoeken 
naar een hoofdstuk over de gebouwen van de jubilerende instelling, 
terwijl die meestal toch de neerslag vormen van haar relatief grootste 
investeringsbedragen. 

De beste manier om te verduidelijken dat de bestudering van 
universiteitsarchitectuur niet alleen de hobby van de bouwhistoricus 
hoeft te zijn, maar een legitiem en niet weg te denken onderdeel 
vormt van de universiteitsgeschiedenis, lijkt mij gelegen in een be
antwoording van de vraag, wat daarbij onder het woord 'universiteit' 
moet worden verstaan. Het antwoord is, globaal genomen, drieledig: 
1. de idee van de universiteit; 
2. de mensen die tot de universiteit behoren of behoorden; 
3. de stoffelijke manifestatie van de universiteit. 

De eerste betekenis, de idee van de universiteit, heeft betrekking 
tot het denken over hetgeen deze institutie idealiter zou moeten en 
kunnen zijn. De tweede betekenis slaat op de universitas, de mensen 
die op een bepaald tijdstip de institutie dragen (of zijn), in hun steeds 
veranderende groeperingen en zich uitend in hun handel en wandel. 
De stoffelijke manifestatie van de universiteit, ten slotte, kan ook 
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verwoord worden als haar 'materiele cultuur': deze bestrijkt het 
ganse gebied van haar stoffelijke aanwezigheid, van haar briefpapier 
tot en met haar gebouwen. Het zal de lezer duidelijk zijn dat het 
interessant is om de materiele cultuur van de universiteit te onder
zoeken omdat zij de uitdrukking kan zijn van 'de universiteit' en haar 
geschiedenis in de genoemde eerste en tweede betekenis. 

Voor wat betreft het ontstaan en de ontwikkeling van het gebouw
type 'collegium' is dit bijvoorbeeld uitgewerkt door twee Duitse 
bouwhistorici3

• Aan de hand van een reeks voorbeelden van middel
eeuwse collegia in Europa tonen zij niet alleen aan, hoe er verschillen
de regionale bouwtypen ontstonden, maar ook dat bepaalde onder
delen (bijvoorbeeld torens) verklaard kunnen worden uit status
pretenties in de stad. Belangwekkend is ook om te letten op de 
plattegronden van de colleges in Oxford en Cambridge: deze kunnen 
ons veel leren omtrent de status van de rector en omtrent de levens
wijze van de studenten en hun tutors. Terwijl het collegium van oor
sprong alleen bedoeld was als verblijf voor studenten, werden op den 
duur in sommige landen in de collegium-complexen ruimten voor 
onderwijs en bibliotheken opgenomen. Daarmee werd het bouwtype 
'collegium' allengs een belangrijke grondslag voor het ontstaan van de 
verschillende typen van universiteitsbouw in Europa en Amerika. 

Dit zijn maar enkele globale weerspiegelingen uit reeds gedaan 
onderzoek over het bouwtype collegium. Het zou de moeite waard 
zijn, daarop bij een andere gelegenheid nog eens in detail terug te 
komen. Ik noteer met opzet dat dit dan uitvoerig moet gebeuren, 
omdat het waarschijnlijk wel duidelijk zal zijn dat zich hier geen 
gemakkelijke methode-problemen voordoen, zowel voor de architec
tuurgeschiedenis als voor de algemene universiteitsgeschiedenis die 
daarbij als gevende en ontvangende discipline een rol kan spelen. 
Hier ligt de grote uitdagirig voor de onderzoeker van de universiteits
archi tectu ur. 

Universiteit en stad 
In het nu volgende zal in het kort iets worden verhaald over de 

visuele aanwezigheid van de universiteit als institutie in de stad, door 
de tijden heen. 

3) K. Riickbrod, Universitiit und Kollegium. Baugeschichte und Bautyp, Darmstadt 
1977. - M. Kiene, 'Die Grundlagen der europaischen Universitatsbaukunst', Zeitschrift fur 
Kunstgeschichte 46 (1983), Heft 1, pp. 63-114. 
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Het ligt voor de hand om voor de vroegste tijd Bologna als voor
beeld te nemen. In Bologna is de universitas - zoals bekend, van 
oorsprong ontstaan uit een initiatief van de scholares - de eerste 
eeuwen van haar bestaan als het ware door de stad getrokken, telkens 
andere panden als onderkomen kiezend. Zij heeft zich daarbij nauwe
lijks manifest gemaakt in stedebouw of architectuur. 

Wei waren er zekere concentraties van gelijksoortige onderkor.1ens. 
Deze concentraties ondergingen in de loop van de tijd echter ook ver
schuivingen. Op stadsplattegronden van Bologna kan iets daarvan 
schematisch worden uitgebeeld. De eerste (afb. 1) geeft de situatie 
in de peri ode 115 0-13 00 weer. De stad was to en zo groot als het 
ommuurd getekende gedeelte. Belangrijke en kenmerkende elemen
ten in de stadsplattegrond zijn de vijf landwegen die bij de ook 
vandaag nog bestaande Torre Asinelli en Torre Garisenda bij elkaar 
komen, het betrekkelijk regelmatige (van oorsprong Romeinse) 
stratenpatroon ten westen daarvan, de oorspronkelijke ligging van de 
Piazza Maggiore (bij 4) en de kathedraal San Pietro (E). Het bij A 
gearceerde gedeelte is de wijk die naar de Porta Procula (13) is ge
noemd. Hier waren scholen en verblijven voor studenten in ver
strooide vorm aanwezig. Dit was ook het geval bij de wijk Porta Nova 
(B), genoemd naar de gelijknamige stadspoort (14). Bij de Piazza 
Maggiore (4) was een nog grotere concentratie van scholen. De 
kathedraal San Pietro (E) was de plaats waar de promoties plaats
vonden. 

Het volgende schematische stadsplattegrondje van Bologna (afb. 2), 
dat de situatie 1300-1450 weergeeft, laat zien dat er wat meer 
diversificatie optreedt. Belangrijke noviteiten zijn de beide grate 
kerken van de inmiddels ontstane bedelorden, die, zoals gebruike
lijk, aan de rand van de bestaande stad verrezen: San Domenico 
(C) en San Francesco (D). Daarnaast is, sinds 1390, in aanbouw 
de enorme kerk San Petronio (15). De Piazza Maggiore (16) is dan 
inmiddels van plaats veranderd. De San Domenico (C) werd het 
centrum van de universitas der juristen, wier scholen en verdere 
onderkomens zich concentreerden in de nabijgelegen wijk Porta 
Procula (A). De San Francesco (D) werd het centrum van de universi
tas van de artisten. In de aangrenzende wijk Porta Nova (B) concen
treerden zich de onderkomens van deze universitas, die - evenals 
dat het geval was bij die van de juristen - uit eerder al aanwezige 
huizen bestonden. 

500 1000 

Afb. 1. Bologna. Schematische stadsplattegrond. Situatie 1150-1300. 
Naar Ruckbrod. 



500 1000 

Afb. 2. Bologna. Schematische stadsplattegrond. Situatie 1300-1450. 
Naar Ruckbrod. 

Afb. 3. Bologna. Schematische stadsplattegrond. Situatie random 
1600. Naar Ruckbrod. 
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Afb. 4. Bologna. Archiginnasio 1562-1563. Plattegronden begane 
grand (links) en verdieping (rechts). Naar Ruckbrod. 

Afb. 5. Bologna. Archiginnasio. Vogelvlucht-perspectief. Naar Ruck~ 
brad. 



UNIVERSITAIRE ONDERKOMENS 5 

Er werd dus niet of nauwelijks speciaal voor de univers1te1t ge
bouwd. Als institutie zal de universiteit, middels de gebouwen, geen 
uitstraling hebben gehad in de stad. En bij het enkele geval dat er 
wel speciaal een gebouw werd opgetrokken had dit in het stads
beeld geen enkele betekenis. Ik heb hier het oog op het in 1364 
opgerichte Collegia di Spagna (11), dat nog tot vandaag toe onder
komen biedt voor Spaanse stipendiaten. Het Collegia di Spagna 
is een naar binnen gekeerd complex, dat geconcentreerd is om een 
binnenhof en dat naar de straatzijde een uitgesproken gesloten 
karakter heeft. 

Als wij de situatie in Bologna van omstreeks 1600 bezien (afb. 3 ), 
blijkt er veel veranderd te zijn ten opzichte van de beide vorige uit 
respectievelijk de perioden 1150-1300 en 1300-1450. Terwijl, zoals 
wij zagen, de universiteit van Bologna een onafhankelijke stichting 
van de scholares was, die eigenlijk geen eigen grond of gebouwen 
bezat en die derhalve zichzelf niet middels gebouwde architectuur 
in het stadsbeeld representeerde, zou er in de loop van de vijftiende 
en zestiende eeuw een zekere mate van financiele afhankelijkheid 
van de stad en van de kerk binnen de organisatie insluipen. In deze 
ontwikkeling werden, vanaf 1450, de universitates geconcentreerd 
in de zogenaamde scholen van San Petronio, die op hun beurt in 
1562-1563 zouden worden vervangen door een alles samenvattend 
gebouw voor de universiteit: het Archiginnasio (afb. 3, bij A). Dit 
gebouw werd in opdracht van de Romeinse Curie - Bologna maakte 
toen deel uit van de Kerkelijke Staat - opgetrokken, terzijde van de 
gigantische San Petroniokerk (4 ). 

Aldus zien wij dat in Bologna vanaf de jaren 1560 een groat 
gebouw alle ruimten voor onderwijs, onderzoek en eredienst her
bergde (afb. 4 en 5). (Aileen voor de grate plechtigheden was er geen 
plaats. Die werden toen nog steeds in de Kathedraal gehouden). Wij 
vinden er de collegezalen en de aula voor de juristen op de eerste 
verdieping (11 en 13 op de plattegrond), evenals die voor de artisten 
en medici (10 en 12). Op de begane grand bevindt zich onder de 
genoemde lokaliteiten de voor Bologna zo karakteristieke portiek, 
waarlangs winkels zijn gelegen (7). In het midden van deze lange 
vleugel is er een poort die toegang geeft tot een hof met portiek (en 
daarboven een galerij) die niet alleen toegang geeft tot de kapel 
met sacristie (1, 2), het pedellenvertrek ( 3), de vergaderzalen van de 
juristen en artisten (4, 5) en de administratie (6), maar ook tot de 
trappen die naar de verdieping leiden. Behalve de al genoemde 
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ruimten vindt men hier, boven de kapel, het anatomische theater (9). 
Dit Archiginnasio, waarvan de lange gevel met zuilengang zich in 

de lengterichting parallel naast de grate San Petronio-kerk uitstrekt, 
heeft door zijn symmetrische aanleg en frantaliteit een uitgesproken 
monumentaal karakter. De universiteit, die haar gespreide onafhanke
lijkheid had moeten prijsgeven voor een nu alles samenballende, door 
de Curie beheerste, organisatie, geraakte aldus enerzijds gei'soleerd 
ten opzichte van de stad (waarin zij voorheen in een symbiotische 
relatie quasi onzichtbaar was opgegaan) en anderzijds vertoonde zij 
zich nadrukkelijk als institutie in die stad. 

Wanneer men in de hof staat en van daaruit boven het Archi
ginnasio de San Petronio ziet oprij zen, lijkt de bedoeling van de ensce
nering duidelijk: de universiteit onder de zachte (of harde) hoede van 
de Kerk. Hier mag men zich echter niet vergissen, want de ware achter
grond van de onderlinge relatie van de gebouwen is anders. Niet 
wordt hier de afhankelijkheid van onderwijs en onderzoek van de 
kerkelijke organisatie op deze voor de hand liggende manier tot 
uitdrukking gebracht, maar het Heilige Officie wenste juist door de 
situering van het Archiginnasio te verhinderen dat de burgerij, in 
concurrentie met de Sint Pieter in Rome, de San Petronio grater dan 
eerstgenoemde kerk zou maken! Door het Archiginnasio met het 
ervoor liggende plein aldus aan te leggen, werd een verdere uitbrei
ding van de San Petronio voorkomen. Het Archiginnasio werd dan 
ook in allerijl (in minder dan twintig maanden) gebouwd en werd, 
symbolisch genoeg, in 1563 geopend: het sluitingsjaar van het 
Concilie van Trente4 

. 

De burgerij van Bologna had nog wel haar best gedaan om - in 
plaats van de bouw van het Archiginnasio - het geld te besteden aan 
betere professoren en verhoging van het niveau van het onderwijs. 
Zoals bekend, zou het in de nu volgende fase bergafwaarts gaan met 
dit niveau. In de achttiende eeuw zou in Bologna niet aan de univer
siteit, maar bij de academies op inspirerende wijze wetenschap wor
den bedreven, met name aan de Accademia delle Scienze, die sinds 
1712 gevestigd was in het Palazzo Poggi (afb. 3, nr. 3). De universi
teit zou pas weer nieuw elan krijgen na een samengaan met deze 
Accademia. In 1803 verhuisde de hoofdzetel van de universiteit 
naar het Palazzo Poggi. Het Archiginnasio is nu in gebruik als open
bare bibliotheek. 

4) G. Ricci, Bologna, Rome-Bari 1980, p. 101. 
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De kennelijk nagestreefde institutionele uitstraling van dit gebouw is 
geen geval apart. In andere Europese universiteitssteden zien wij 
overeenkomstige verschijnselen van zelfrepresentatie in het stads
beeld. Bij Christ Church bouwde Christopher Wren de bekende Tom 
Tower boven de ingangspoort van dit grate collegecomplex in Oxford. 
In de achttiende eeuw werden aan het middeleeuwse New College 
in dezelfde stad grote vleugels met appartementen gebouwd, die -
in tegenstelling tot het naar binnen gekeerde middeleeuwse gedeelte -
zich in symmetrische aanleg naar buiten richten en daarmee het 
complex een Versailles-achtig voorkomen verlenen. Het middel
eeuwse All Souls College kreeg eveneens in de achttiende eeuw een 
uitbreiding, ditmaal met een hoge neogotische toren, ontworpen 
door Nicholas Hawksmoor. Deze architect maakte voor Cambridge 
een stedebouwkundig antwerp waarbij door zicht-assen de belang
rijkste collegegebouwen optisch met elkaar verbonden gedacht 
werden en aldus in samenwerking het stadsbeeld zouden gaan be
heersen5. 

Dit laatstgenoemde plan werd niet uitgevoerd. Zelf-representatie 
op een dergelijk grate schaal zou pas in de negentiende eeuw worden 
verwezenlijkt, maar dan wel als zelf-representatie van de overheid 
(meestal de staat). Het nu honderd jaar oude gebouw van de Universi
teit aan de Ring te Wenen of het random 1900 herbouwde complex 
van de Sorbonne en het er tegenover gelegen College de France zijn 
daar voorbeelden van. Terwijl in ons eigen land in Leiden ettelijke 
pogingen om een nieuw academiegebouw op te richten schipbreuk 
leden, zien wij dat dit in de negentiende eeuw te Groningen (1850) 
en te Utrecht (1894) wel gelukte. Zoals bekend, is het eerstgenoemde 
gebouw afgebrand. Van het laatstgenoemde wordt sinds kart een 
uitvoerige studie gemaakt. 

Tegelijkertijd zien we in de negentiende eeuw in alle universiteits
steden een bijkomende ontwikkeling. Met name door de groei van 
de natuurwetenschappen en de medische specialismen waren nieuwe 
laboratoria, musea en klinieken nodig. Graepen van dergelijke ge
bouwen konden ganse stadswijken vormen. Zij vonden meestal hun 
plaats aan de nog niet bebouwde binnenmarge van de omtrek van de 
oude stad (waarvan de muren in de negentiende eeuw bijna overal 
werden afgebroken) of vlak daarbuiten. Een voorbeeld van de eerst
genoemde situatie is de concentratie van laboratorium- en museum-

5) Project van Nicholas Hawksmoor afgebeeld en besproken in Kiene, op. cit., pp.ll0-112. 
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gebouwen die zich in Bologna in het areaal bevindt ten oosten en ten 
noorden van het eerder genoemde Palazzo Poggi, sinds 1803 de 
hoofdzetel van de universiteit (afb. 3; 3 ). Het ganse stadsbeeld wordt 
hier beheerst door deze gebouwen. Stedebouwkundig zijn deze ook 
zo 'geregisseerd' dat ze een het stadsbeeld constituerende institu
tionele uitstraling hebben (zoals bijvoorbeeld het Mineralogische 
Museum tegenover de Porta Zamboni, dat aan het plein van de 
stadspoort wigvormig oprijst en de richting visualiseert van de Via 
Irnerio (waaraan vele instituten zijn gelegen) en de Via Zamboni 
(de straat waarin Palazzo Poggi ligt). Ten oosten van de voormalige 
stadswal is in Bologna het enorme terrein van het academische 
S.-Orsola-ziekenhuis. Dit is op zichzelf als een hele stad te beschou
wen, ingeleid door een groat poortgebouw en ook aan andere zijden 
door poorten gemarkeerd. 

Bologna is maar een voorbeeld. In ons land kennen wij overeen
komstige verschijnselen. In Leiden en Groningen ligt het Academisch 
Ziekenhuis net buiten de voormalige stadsgrens. In Utrecht zijn -net 
als in Leiden - aanvankelijk lab aratoria, of andere instituten op de 
plaats van de geslechte stadswallen verrezen. Latere uitbreidingen zijn 
in Utrecht langs de westelijke Catharijnesingel gekomen, samen met 
het academische ziekenhuiscomplex. 

Zagen wij dat in de middeleeuwen de universiteit zich in het 
weefsel van de stad niet of nauwelijks als instelling manifesteerde 
en dat in de nieuwere tijd een tendentie tot concentratie en zelf
manifestatie als institutie in de stad zichtbaar wordt - zo zien wij in 
de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw enerzijds een 
sterk verhoogde behoefte tot concentratie en zelf-representatie van 
de universiteit als overheidsinstelling en anderzijds opnieuw een 
verspreiding in de stad. Deze nieuwe soort van verspreiding con
centreert zich doorgaans in perifere stadsdelen en draagt per gebouw, 
of ook wel als samenhangend stedebouwkundig complex, een uitge
sproken monumentaal en institutioneel karakter. Internationaal ver
spreide architectuurtractaten, zoals het veeldelige en vaak herdrukte 
Handbuch der Architektur hebben daarbij overal als recept gediend 
voor een wijdverspreide herkenbaarheid voor dit karakter. Historisch 
en methodisch gezien doen zich hier allerlei problemen van interpre
tatie voor. Het is natuurlijk duidelijk dat de zojuist bedoelde ge
bouwen uit de negentiende eeuw bij uitstek zijn te beschouwen als 
manifestaties van de door de bourgeoisie gedragen overheid. Net zo
als men zich bij lustra en jubilea gehouden maskerades met histo-
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rische vermommingen tooide, voorzag men deze gebouwen van een 
historiserende ornamentiek. In het stadsbeeld gaf de overheid aan 
haar universiteitsgebouwen een overvloed aan plastische verwijzingen 
naar geschiedbeelden mee, onder andere met de bedoeling om te 
suggereren dat er iets in of aan de universiteit moet zijn dat aan de 
tijd ontstegen is. 

Hier is sprake van een opmerkelijke paradox. Het historisch 
ornament verwijst immers naar bepaalde fasen in de cultuurge
schiedenis. Bet is dus door de verwijzing naar een afstand in de tijd 
dat men de tijdloosheid wil suggereren. Dit komt overeen met een 
ander verschijnsel, namelijk dat van de academische plechtigheden. 
Juist door de markering van de terugkeer van bepaalde data in de 
tijd wil men mede de tijdloosheid suggereren: traditie. De traditie 
wordt gedragen door de toga's die men draagt - overigens ook een 
aspect van de materiele cultuur van de universiteit. Met name in 
Amerika geneert men zich niet om bij de oprichting van nieuwe 
universiteiten openlijk er voor uit te komen dat men van de ene dag 
op de andere een 'tradition' wil instellen6 

. Het is niet aan ons om 
daarover te meesmuilen. De opening van onze oudste universiteit 
op 8 februari 157 5 vond immers plaats met een allegorische optocht 
waarmcc de idee van de universiteit in de stad manifest moest wor
den gemaakt, vooraleer zij begonnen was aan haar eigenlijke bestaan. 

Maar nu terug naar bet negentiende-ecuwse universitcitsgebouw. 
De historische uitdossing daarvan had hoogstwaarschijnlijk mede de 
bcdoeling voor de overheid om zich te legitimeren bij bet in de stad 
poneren van de universiteit als een barer instituties. De overheid 
(vul in: de heersende klasse) heeft behoefte aan intellectuelen. Dezen 
hebben voor hun ontplooiing en oplciding een zekere vrijheid - de 
academische vrijheid - nodig. Maar er is voortdurend bet gevaar 
aanwezig dat de intellectuelen zich massaal in een kritische richting 
ontwikkelen en zich buiten de officiele instituties organiseren. 

Maar- nu doet zich bij de receptie van zo'n historisch universiteits
gebouw alweer cen paradox voor: latere generaties studenten, die 
niets te maken hcbben of willen hebben met de inhouden die men 
in de negentiende eeuw wilde visualiseren, blijken zich tach te 
hechtcn aan zo'n gebouw, met al zijn hocdanigheden, als coulisse 
voor hun cigen contestatie. Daarbij speelt, naar mijn idee en ervaring, 

6) E. Hobsbawm en T. Ranger (ed.), The invention of tradition, Cambridge 1983. ·

E. Shils, Tradition, Londen 1981. 
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niet alleen een ral het feit dat zo'n gebouw een herkenbare plek in 
de stad is, maar juist ook dat de coulisse zo uitgedost is als zij is. In 
de contestatie is men zich er scherper van bewust dat de in de archi
tectuur en haar versiering plastisch verbeelde ideeen tegengesteld 
zijn aan wat men wil betogen. Misschien is de gesignaleerde paradox 
niets anders dan het verschijnsel van de antithese die de kracht van 
demonstraties kan versterken. En aldus eigent men zich dergelijke 
institutionele architectuur als een dierbaar en onmisbaar goed toe. De 
laatste tijd zien wij dat men deze negentiende-eeuwse gebouwen 
liefderijk opknapt. 

Een dergelijke restauratieve instelling ten aanzien van onze negen
tiende-eeuwse universiteitsgebouwen was tot voor kort in de na
oorlogse periode ondenkbaar. Wij allen kennen de strakke architec
tuur van de nieuwste uitbreidingen - dikwijls in de graene wei, 
buiten de stad - van onze instellingen voor hager onderwijs. Ze zijn 
ontworpen vanuit een instelling die bewust anti-historisch is. Het 
grate voorbeeld was de nieuwe vestiging van liT (Illinois Institute of 
Technology) die de architect Ludwig Mies van der Rohe in 1939-
1956 voor Chicago ontwierp en bouwde: een complex van doos
vormige gebouwen, waarvan de functie niet afleesbaar is en waanian 
het oog nergens een aanhechtingspunt voor herinneringen aan het 
verleden of traditie kan vinden. De architect had ze er als het ware 
afgestroopt. 

Van deze tabula rasa-instelling is men, ook in ons land, afgestapt, 
getuigen bijvoorbeeld de nieuwe letterengebouwen in Leiden of 
Amsterdam. De universiteit is weer terug in de stad. Een bestudering 
van dergelijke processen random bouwopdrachten en hun visuali
sering is niet meer en ook niet minder dan een onderzoek van het 
bewustzijn van de universiteit in de omgang met haar herinnering en 
haar materide cultuur7

. Dergelijke studies zijn essentieel voor onze 
kennis van de universiteitsgeschiedenis. 

7) A. W. Reinink, Van ]obannapolder tot Uitbof Ontstaan en ontwikkeling van een 
universitaire vestiging, Utrecht 1984. - Idem, 'De Uithof, pionieren buiten de stad om', 
Wonen TABK 1984, nr. 14, pp. 23-30. 
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89. H. Bots, 'L'enseignement de Ia medecine de l'ancienne universitc de Nimcgue 

(1656-1679)', De navis Inventis. Essays in the History of Medicine in 
Honour of Daniel De Moulin on the Occasion of his 65th Birthday, ed. by 
A.H.M. Kerkhoff, A.M. Luyendijk-Elshout, M.J .D. Poulissen (Amsterdam/ 
Maarssen 1984) 13-25. 

90. 0. Moorman van Kappen en P.L. Neve, Het Gerard Noodt Instituut. Studie
centrum voor Rechtsgeschiedenis aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
van de Katholieke Universiteit te Nijmegen (Nijmegen 1984). 

ROTTERDAM 

Korte historiek naar aanleiding van het twaalfeneenhalf
jarig jubileum. 

91. H. Bots, 'Pierre Bayle en de Rotterdamse Illustere School 1681-1693', 
Rotterdamsjaarboekje (1982) 176-201. 

UTRECHT 
92. L.J. Dorsman, 'F.J.L. Kramer: leraar, hoogleraar, archivaris (1850-1928)', 

Nederlands Archievenblad 87 (1983) 219-225. 
Prof. geschiedenis te U. 1893-1903. 

9 3. Van filosofie tot experiment. Episoden uit de Utrechtse wiskunde en natuur
wetenschap van Regius tot jordan. Themanummer van het Tijdschrift voor 
de Geschiedenis der Geneeskunde, Natuurwetenschappen, Wiskunde en 
Techniek 7 (1984) 1-59. 

Analyse en bespreking in Batavia A cad emica 2 ( 1984) 3 5. 
94. J .A. C. Mathijsen, Inventaris van de archieven van Unitas Studiosorum 

Rheno Trajectina (Utrecht) (Gemeentelijke archiefdienst Utrecht 1983 ). 
Handelt over de jaren 1882-1969. 

NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND 
95. H. Bots en W. Frijhoff, 'Academiereis of educatiereis? Noordbrabantse 

studenten in het buitenland, 1550-1750', Batavia Academica 1 (1983) 
13-30. 

96. M. Dumoulin, 'Hommes et cultures dans les relations Italo-Belges (1861-
1915)', Bulletin de l'Institut Historique Beige a Rome 52 (1982) 271-567. 

Handelt ook over aeademici. 
97. A. Frank van Westrienen, De Groote Tour. Tekening van de educatiereis 

der Nederlanders in de zeventiende eeuw (Amsterdam 1983). 
98. A. Frank-Van Westrienen, 'De Groote Tour' in de 17de eeuw', Spiegel 

Historiae/19 (1984) 404-419. 
99. A. Frank-Van Westrienen, 'Stelling onder vuur', Batavia Academic a 2 (1984) 

12-14. 
Reacties op het artikel van Bots-Frijhoff (nr. 95). 
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100. R. de Leeuw, 'Nederlanders op Grand Tour', Herinneringen aan ltalif}. 
Kunst en Tourisme in de 18e eeuw, o.r.v. R. de Leeuw (Tentoonstellings
kataloog, Zwolle 1984) 11-33. 

Bespreking in Batavia Academica 2 (1984) 37. 
101. F.-B. Lickteig, The German Carmelites at the Medieval Universities (Rome 

1981). 
In appendix wordt een lijst gegeven van aile Karmelieten 
die aan de univ. studeerden. Onder hen talrijke Neder
landers. Gaat tot 1550. 

102. F. Postma, Viglius van Aytta als humanist en diplomaat 1507-1549 (Zut
phen 1983). 

Op de pp. 15-4 7 goede beschrijving van de universitaire 
studies en het academisch milieu. 

103. H. de Ridder-Symoens, 'La migration academique des hommes et des 
idees en Europe, XIIe-XVIIIe siecles', eRE-Information 62 (1983) 69-79. 

104. H. de Ridder-Symoens, 'Peregrinatio Academica doorheen Europa (13e-
18e eeuw) in vogelvlucht', Batavia Academic a 1 ( 1983) 3-11. 

Lichtgewijzigde Nederlandse versie van nr. 103. 
105. A. Sottili, 'Le contestate elezioni rettorali di Paul van Baenst e Johannes 

van Dalberg all' Universid di Pavia', Humanistic a Lovaniensia 31 (1982) 
29-75. 

Paul de Baenst uit Brugge en J ohan Dalberg uit Oppen
heim (D.). 1474-1475. 

106. P. Vandermeersch, 'Een boedelreking van Jan Adornes (1494-1537) als 
bron voor universiteitsgeschiedenis', LIAS 10 (1983) 175-192. 

- Uitgave van de passages uit de boedelbeschrijving van 
Jan Adornes over de studiereis van zijn zonen Pieter en 
Joos naar Parijs, Orleans, Leuven en Dole (1550-1554). 

107. P. Vandermeersch, 'Jacob Reyvaert, hum~nist en rechtsgeleerde. Enkele 
biografische aanvullingen', Brugs Ommeland 2 3 (1983) 483-488. 

Reconstructie van zijn universitaire studies en carriere. 
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AANKONDIGING VAN BOEKEN 

M. Groen, Ret wetenschappelijk onderwijs in Nederland van 1815 tot 
1980: een onderwijskundig overzicht. Deel III: Godgeleerdheid 
[Eindhoven University of Technology Research Reports 84-WM-003]. 
University of Technology, Eindhoven 1984, 74 blz. ISBN 90 6778 
003 0. 
Naar perioden geordend geeft de auteur een overzicht van de stTUcturen en de studiepro
gramma's der officiele theologische opleidingen in Nederland, in hoofdzaak de Nederlands 
hervormde instituten. 

T.M. Doumes en P.L.]. Lonkes, Haag Bezoek: De regerende Oranjes 
op bezoek bij de Groninger Universiteit 1738-1984. Tentoonstellings
brochure. Universiteitsmuseum Groningen 1984 [ 12 blz.], gei11. 
In deze brochure wordt een overzicht gegeven van de banden tussen de Oranjes en de 
universiteit van Groningen vanaf de eerste helft van de 18e eeuw. De expositie kwam tot 
stand in samenwerking met de Stichting Lerarenopleiding Ubbo Emmius. 

J.D.R. van Dijk, W.R. Foorthuis en M.-C. van der Sman (vert.), 
Martinus Schoockius, Tractatus de Turffis 1658. Martin Schaack 
en zijn beschrijving van bet turfgraven in de hoogvenen, Universiteits
museum Groningen 1984, 52 blz., gei'll. 
Tekst en vertaling van drie hoofdstukken uit dit tractaat van Schoock werden met een in
leiding en een catalogus gepubliceerd bij gelegenheid van een tentoonstelling over de veen
ontginningen in Oost-Groningen. 

Y. Botke, jacobus Albertus Uilkens 1772-1825: predikant te Lellens 
en Eenrum, hoogleraar in de landhuishoudkunde te Groningen, 
Universiteitsmuseum Groningen 1984, 94 blz., gei'll. 
Catalogus, voorzien van een inleiding over Ieven en werken van de landhuishoudkundigc 
en physico-theoloog Uilkens, die de traditie van J .F. Martinet tot in de 19e eeuw heeft 
voortgezet. 

A.W. Reinink, Van johannapolder tot Uithof Ontstaan en ont
wikkeling van een universitaire vestiging, [Historische Reeks Utrecht, 
deel 4], Utrecht (Stichting Matrijs) 1984, 88 blz., gei'll. ISBN 
90 70482 18 5. 
De auteur beschrijft in chronologische volgorde de plannen en bouwkundige realisaties 
op het terrein van de Uithof (R.U.U.) vanaf ca. 1953 tot heden. 
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M. F. Le Coultre en M.P. Frankel (bewerkers), De Platen bij de 
Leidse studentenalmanak 183 8-1897, Alphen aan den Rijn (Cana
letto) 1984. 
Deze uitgave bestaat uit een losbladige atlas met reproducties van ruim 60 platen op groot 
formaat en een afzonderlijk inleidend boekje waarin deze door de auteurs worden toe
gelicht. 
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MEDEDELINGEN 

1 
De Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Op
voeding en Onderwijs heeft voor haar leden in oktober 1984 een 
tweede aflevering doen verschijnen van de Inventaris van lopend 
historisch-pedagogisch onderzoek in Belgie en Nederland. Met name 
vindt men hier uitgebreide opgave van lopende of afgesloten (maar 
onuitgegeven) verhandelingen aan Belgische faculteiten van peda
gogische wetenschappen. 

Hoewel dit onderzoek meestal niet het hoger onderwijs betreft, 
kan het door de verbreding en verdieping die het verschaft ook voor 
universiteitshistorici stimulerend en verhelderend werken. 

Inlichtingen bij de Afdeling Historische Pedagogiek, K. U. Leuven, 
Vesaliusstraat 2, B-3000 Leuven (Belgie), tel. 016/23.39.41. Het 
secretariaat van de Vereniging wordt thans waargenomen door 
Drs. J. Noordman (K.U. Nijmegen). 

2 
Erasmus van Rotterdam stierf op 12 j uli 15 3 6. N aar aanleiding van 
zijn 450ste sterfdag worden door de Erasmus Universiteit en diverse 
andere Rotterdamse instellingen van cultuur en wetenschap van 
10 t/m 13 november 1986 te Rotterdam een aantal culturele mani
festaties georganiseerd, waaronder een internationaal symposium op 
het thema "De actualiteit van Erasmus". 

De congrcsdagen zullen acbtereenvolgens aan de volgende onder
werpen worden gewijd, waarbij een vergelijking tussen Erasmus' tijd 
en de onze wordt nagestreefd: 
1. Erasmus en bet onderwijs 

Erasmus en het onderwijs van zijn tijd: zijn plaats, zijn kritiek, zijn 
alternatieven. Erasmus' rol in school en universiteit door de 
eeuwen been. Wat beeft bij ons thans te zeggen? 

2. Erasmus en de macht 
Zijn bewuste of ongewilde rol in politick en religiestrijd. Erasmus 
als gebruiker van macbtsstructuren, als opvoeder van prinsen, 
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christenen en volk. Zijn betekenis voor het politieke denken en 
voor bet staatsvormings- en bescbavingsproces. 

3. Erasmus en de wetenschap 
Het accent ligt bier op de wetenschapssociologie: hoe en vanuit 
welke visie op mens en maatschappij functioneerde bet huma
nisme, als sociaal milieu en als broeikas van wetenschappelijke 
vermeuwing. 

Naast meer algemeen toegankelijke lezingen en manifestaties zullen 
in de morgenuren bijeenkomsten van wetenschappelijk karakter voor 
vakspecialisten worden georganiseerd. 

Inlichtingen, voorstellen en voorlopige inschrijving van belang
stellenden bij bet secretariaat van de Centrale Interfaculteit, Erasmus 
Universiteit, Postbus 1738, 3000 DR Rotterdam. 

3 
In Frankrijk werd in 1984 een Societe pour l'Histoire des Facultes 
de Droit opgericbt onder voorzitterschap van professor Drago. Deze 
vereniging is gestart met een tijdschrift Annates d 'Histoire des Fa
cultes de Droit, waarvan het eerste nummer in oktober 1984 moet 
zijn verschenen. Prijs 90 FF (jaarabonnement). Adres: CERSA, 
Universite de Paris II, Place du Pantheon, F 75005 Paris. 

Gezien het groot aantal Nederlanders dat tijdens bet Ancien 
Regime aan Franse recbtsfaculteiten studeerde, kunnen deze Annales 
ook voor de Lage Landen nuttige informatie verscbaffen. 

4 
In een Introductienummer, verschenen in bet najaar van 1984, 
wordt een nieuw tijdscbrift Ex Officina. Bulletin van de vrienden van 
de Leuvense Universiteitsbibliotheek, aangekondigd. Vanaf 1985 zal 
bet driemaal per jaar verschijnen. Uiteraard zal dit tijdscbrift heel 
wat gegevens bevatten over de oude universiteit van Leuven en van 
haar bibliotheek. In dit Introductienummer trouwens scbetst de 
boofdbibliothecaris Jan Roegiers 'Vijf eeuwen bibliotbeekgescbiede
nis' (blz. 7-·13). Abonnement (tevens lidmaatschap) 1000 BF per 
jaar. Adres: Centrale Bibliotheek, Mgr. Ladeuzeplein 21, B 3000 
Leuven. 

REDACTIONEEL BERICHT 
De inventarisatie van bet lopend onderzoek zal m het volgende 
nummer worden voortgezet. 
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